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  سیدخلیل سجادپور -جوان ۳۱ساله ای که چند ساعت پس از بریدن سر 
برادرش، در چنگ عدالت گرفتار شد، صبح روز گذشته با اظهاراتی متناقض 

سعی داشت حقیقت ماجرا را پنهان کند.
به گزارش خراسان، متهم این پرونده که بنا به اسناد موجود، مهر گذشته مدتی در 
بیمارستان روانپزشکی ابن سینای مشهد بستری بود و شب یکشنبه گذشته با ارتکاب 

جنایتی هولناک متواری شده بود، پس از دستگیری مورد بازجویی قرار گرفت. 
او به قاضی موحدی راد گفت: برادرم موادمخدر مصرف و پدر و مادرم را هم اذیت 
می کرد اما من او را نکشتم!! البته با هم درگیر شدیم و من چند مشت به صورت و 

بدنش زدم ولی او را نکشتم. 
 آیا قندان سفالی خاطرت هست؟ 

بله! آن قندان سبزرنگ بود و من فقط آن را شکستم.
 اما تکه هایی از آن در محل بریده شدن گردن برادرت بود؟ 

نه چیزی یادم نمی آید، من کاری نکردم. 
 چ����را در ب��ی��م��ارس��ت��ان روان���پ���زش���ک���ی ب��س��ت��ری ب����ودی؟
به خاطر اعتیاد رفته بودم تا کریستال را ترک کنم. االن هم متادون مصرف می کنم.

 اما لباس هایت که داخل منزل کشف شد خونی بود؟
بله، خونی بود! شاید دماغم خونی شده بود چرا برای من حرف درست می کنید.

 زمانی که با برادرت درگیر شده بودی چرا پدرت را به داخل اتاق 
راه ندادی و پدرت می ترسید؟

چون پدرم پیر است و ناراحتی قلبی دارد نمی خواستم او این صحنه را ببیند که ما 
دعوا می کنیم

 دست هایت هم خونی بود؟
بله! دست هایم را در سینک آشپزخانه شستم.

 ولی داخل سینک دستشویی موها و آثاری از جنایت پیدا شد؟
نه! الکی می گویید!! من کاری نکردم.

 اگر کاری نکردی چرا فرار کردی؟
دوست نداشتم به خانه بروم چون دعوا کرده بودیم و پدرم ناراحت می شد.

 ول���ی ت��ل��ف��ن��ی ق���ول دادی ک���ه خ����ودت را م��ع��رف��ی ک��ن��ی؟
من کاری نکرده بودم چرا باید خودم را معرفی می کردم.

 حاال بگو چرا برادرت را کشتی؟
بگذارید من برادرم را ببینم و از او بپرسم چه کسی او را کشته است! شما ببینید من 

حتی یک سابقه هم جایی ندارم اما برادرم خالفکارو سابقه دار بود.
 چ��ن��د گ��وش��ی ت��ل��ف��ن ه��م��راه ه��م از خ��ان��ه ش��م��ا پ��ی��دا ش��د؟

بله! او)مقتول( اهل دله دزدی هم بود.
گ��زارش خراسان حاکی اس��ت، در پی 
جلسه  در  متهم  متناقض  اظ��ه��ارات 
بازپرسی، قاضی ویژه قتل عمد دستور 
را  قانونی  پزشکی  ب��ه  وی  معرفی 

ص��ادر کرد تا م��ورد معاینات دقیق 
روانپزشکی قرار گیرد. این در حالی 
بود که پدر متهم درهمان جلسه 
ابتدایی از خون فرزندش گذشت 

کرد اما پسر ۲۱ساله مقتول که 
از گرگان به مشهد آمده بود، از 
دادگ��اه مهلت خواست تا چند 

روزی به خاطر مسائل روحی 
شدیدی که به وی وارد شده 
استراحت کند ولی در عین 
ح���ال او ب��ه ط���ور شفاهی 
عمویش  قصاص  تقاضای 

را داشت. 

دخالت بی جا

خانه ما در منطقه ای پرجمعیت است. من دوستان 
زیادی داشتم که با بیشترشان رابطه ام صمیمی بود. 
آن ها کارهای زیادی برایم کرده بودند و من هم حاضر 
بودم هر کاری برایشان بکنم. شب ها تا دیروقت در 
کوچه می ایستادیم و با هم صحبت می کردیم و تقریبًا 
یکی از تفریحات مان همین بود. یک شب وقتی خسته 
از سر کار برگشتم ترجیح دادم به خانه بروم. آن شب 
زودتر از همیشه خوابم برد. نمی دانم چقدر گذشت 
اما چند ساعت بعد با شنیدن سر و صدایی که از کوچه 
می آمد از خواب بیدار شدم. وقتی از پنجره بیرون را 
نگاه کردم کوچه خیلی شلوغ شده بود. همه همسایه ها 
جمع شده بودند. یکی از دوستانم را دیدم که صورتش 
زخمی بود و از دستش خون می آمد. انگار دعوا شده 
بود. هنوز نمی دانستم دوستم با چه کسی دعوا کرده 
است اما خیلی سریع لباسم را پوشیدم و چاقوی ضامن 
دارم را هم برداشتم. وقتی از در خانه بیرون رفتم مردم 
پراکنده شده بودند اما هنوز دوستم آن جا بود. از او 
درب��اره صورت زخمی اش پرسیدم که او گفت یکی 
از بچه های محله باال سراغش آمده و با او درگیر شده 
است. از شنیدن این حرف به شدت عصبانی شدم. 
بین چند نفری که آن جا بودند سر چرخاندم و ضارب 
را پیدا کردم. از این که دوستم زخمی شده بود ناراحت 
بودم. در یک لحظه خشم به عقلم غلبه کرد و با چاقویی 
که در دستم بود به ضارب حمله کردم. می خواستم 
فقط او را بترسانم اما نمی دانم چطور شد چاقو به سینه 
او برخورد کرد. وقتی رنگ خون را دیدم ترس وجودم را 
فرا گرفت. چاقو را به گوشه ای پرتاب کردم و پا به فرار 
گذاشتم. فکر نمی کردم یک ضربه چاقو آن قدر کاری 
باشد که جان یک نفر را بگیرد اما یک روز بعد فهمیدم 
آن جوان کشته شده است. چاره ای نداشتم جز این که 
خودم را تسلیم کنم. من به هواخواهی از بچه محله ام 
با او درگیر شدم اما دیگر کار از کار گذشته و من قاتل 
هستم. حاال هم حاضرم هر کاری انجام بدهم تا اولیای 
دم من را ببخشند. در این مدت که زندانی هستم بارها 
صحنه درگیری را با خودم مرور کرده ام. زمانی که من 
از خانه بیرون رفتم درگیری آن ها تمام شده بود. شاید 
اگر دخالت بی مورد من نبود هیچ وقت یک نفر کشته 
نمی شد و خودم هم زیر تیغ قرار نمی گرفتم. حاال 
روزهایم را با دلهره و شب هایم را با کابوس می گذرانم. 

دوست دارم زودتر تکلیفم روشن شود.

محمد جعفری
jafari@khorasannews.com
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 توکلی -در پی به قتل رسیدن جوانی ۱۹ساله، خانواده قاتل با تالش اقوام، 
واسطان محلی و مسئوالن از خانواده مقتول رضایت گرفتند و متهم از زندان 
آزاد شد. این حادثه در پی نزاع دو همکار در استان هرمزگان رخ داده بود که 
جوان مقتول که قصد میانجی گری داشته، در این درگیری به قتل رسیده بود. 

در مراسم آشتی  کنان و عفو و بخشش در مسجد جامع شهرستان بافت، پس 
از گذشت 4.5سال، خانواده ای از خون فرزند خود گذشت و با بخشش قاتل، 
زندگی دوباره به وی هدیه کرد. در این مراسم حجت االسالم علی ابراهیمی 
امام جمعه بافت بهترین الگوی گذشت و بخشش را ائمه اطهار)ع( عنوان کرد. 

قاتل ۱۹ساله زندگی دوباره یافت 

سقوط هواپیمای آمریکایی 3 قربانی گرفت

 در پی سقوط یک فروند هواپیمای کوچک در ایالت »اکالهما«ی 
آمریکا ۳تن جان خود را از دست دادند. به گزارش ایسنا، بنابر 
اعالم پلیس محلی ایالت »اکالهما« این هواپیمای کوچک با 

۳سرنشین ساعت ۱7 روز شنبه دچار حادثه شد و سقوط کرد.

یک مرد ایرانی در بحرین به حبس ابد محکوم شد 

 دادگاه تجدیدنظر بحرین حکم حبس ابد یک مرد ایرانی به جرم 
تجاوز به یکی از دوستان دختر )فرزند( اش، را تایید کرد. به 
گزارش ایسنا، این مرد ۳8 ساله در سپتامبر سال گذشته به دلیل 
تجاوز به یک دختر ۱8 ساله که دچار ناتوانی ذهنی است، به زندان 
محکوم شد. وی بعدتر علیه این رای در دادگاه عالی درخواست 
تجدید نظر کرد که این دادگاه نیز محکومیت وی را تایید کرده 
است. این مرد که به عنوان نگهبان یک ساختمان مشغول به کار 
بود، در ۲8 ژانویه سال گذشته یکی از دوستان دختراش را که 
گفته می شود، ظرفیت عقلی وی در حد یک کودک 8 ساله است 
به خانه اش برده و از وی خواسته است تا به اتاق خوابش برود و 
در آنجا به این دختر تجاوز کرده است. وی پس از این که قربانی 
ماجرا را برای خانواده اش تعریف کرده و گفته بود که پدر یکی از 
دوستانش وی را مورد آزار و اذیت قرار داده است، توسط پلیس 

دستگیر و سپس در دادگاه محاکمه شد. 

 درگیری مسلحانه پلیس تهران 
با اراذل و اوباش

رئیس پلیس تهران از دستگیری 58 نفر از اراذل و اوباش در طرح 
سحرگاهی روز گذشته پلیس خبر داد و گفت: ماموران در چند 
مرحله عملیات دستگیری به صورت مسلحانه  با اراذل و اوباش 

درگیر شدند که تعدادی از آنها با شلیک پلیس دستگیر شدند. 
به گزارش مهر، سردار حسین ساجدی نیا در حاشیه اجرای 
نهمین طرح مبارزه با اراذل  و اوباش پایتخت در شهر ری اظهار 
داشت: خوشبختانه ماموران پلیس پایتخت موفق شدند طی 
۲4 ساعت گذشته بیش از 58 نفر از اراذل و اوباش را که زورگیر 
نیز بودند شناسایی و دستگیر کنند.وی با اشاره به درگیری 
مسلحانه میان پلیس و اراذل و اوباش، گفت: حین دستگیری 
این اف��راد عده ای از آنها از سالح گرم استفاده کردند که به 
درگیری مسلحانه منجر شد و 5نفراز آنها از سوی پلیس هدف 
قرار گرفتند و اکنون در بیمارستان هستند.ساجدی نیا با اشاره 
به اینکه اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش ادامه دارد گفت: 
این طرح در دیگر نقاط تهران در حال اجراست.وی در باره اراذل 
و اوباش دستگیر شده گفت: افراد دستگیر شده سابقه شرارت و 
سرقت دارند و در گذشته نیز اقدام به شرارت و عربده کشی می 
کردند ضمن اینکه تعدادی از آنها در مناطق شمالی پایتخت 
اقدام به زورگیری می کردند.ساجدی نیا از همکاری خوب قوه 
قضاییه در زمینه برخورد با اراذل و اوباش تشکر کرد و افزود: 
خوشبختانه قوه قضاییه با پلیس همکاری بسیار خوبی داشته 
است و امرو زنیز جلسه ای با دادستان شهر ری برگزار کردیم تا 

احکام این افراد هر چه سریع تر اعالم شود.

یک سال گذشت؛ علت حادثه اتوبوس 
دریایی هرمزگان مشخص نشد 

در حالی که یک سال از وقوع حادثه مرگ سرنشینان اتوبوس 
دریایی در هرمزگان به عنوان یکی از تلخ ترین حوادث دریایی 
کشورمان می گذرد، همچنان سواالت متعدد در باره دالیل وقوع 
و مقصران این حادثه بدون پاسخ مانده است و نهادهای مسئول 
از شفاف سازی در این خصوص امتناع می کنند. ساعت ۹ و 45 
دقیقه اول بهمن سال گذشته به دلیل شرایط نامناسب جوی 
از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان فعالیت تمامی 
شناورهای سبک و نیمه سنگین در آب های هرمزگان ممنوع 
اعالم می شود.اتوبوس دریایی حامل ۲0 گردشگر مشهدی 
ساعت ۱7 این روز با وجود توفانی بودن خلیج فارس از قشم به 
سمت بندرعباس حرکت می کند و قبل از حرکت نیز ناخدای 
شناور هیچ گونه هماهنگی با برج کنترل اسکله شهید حقانی 
بندرعباس انجام نمی دهد.موتورهای این شناور پس از طی یک 
مایل خاموش می شود و در این لحظه ناخدا با برقراری ارتباط با 
اسکله شهید حقانی بندرعباس از آنها درخواست کمک می کند.
طبق اظهارات بازماندگان این حادثه پس از چند دقیقه قایق های 
ناجی به آنها نزدیک می شوند اما به علت توفانی بودن دریا نمی 
توانند در کنار آنها پهلو بگیرند.پس از گذشت ۲5 دقیقه و موفق 
نشدن شناورهای ناجی آنها تصمیم می گیرند این شناور را با 
طناب به سمت بندرعباس بکشند.  پس از چند متر کشیدن شناور 
مسافری طنابی که این شناور را به قایق ناجی متصل کرده بود 
پاره می شود.در این لحظه امدادگران موفق می شوند تنها 5نفر 
از سرنشینان این قایق را نجات دهند و تالش آنها برای نجات دیگر 
افراد بی نتیجه می ماند. در نهایت الشه قایق مسافری در ساعات 
نخستین صبح یکشنبه دوم بهمن ۹0 در نزدیکی های ساحل 
نخل ناخدای بندرعباس پیدا شد كه  ۱7 نفر از سرنشینان آن نیز 
کشته شده بودند و ...با وجود وعده های فراوان مسئوالن سازمان 
بنادر و دریانوردی برای اعالم دالیل و معرفی مقصران این حادثه 
دریایی هنوز به طور رسمی حاضر به اعالم مقصران این حادثه 
نشده اند و این درحالی است که خانواده های قربانیان این حادثه 
از مسئوالن سازمان بنادر و دریانوردی شکایت و وکالی آنان نیز 
اعالم کرده اند نظر کارشناسی سازمان بنادر و دریانوردی را به 
علت اینکه نمی تواند غیرجانبدارانه باشد قبول ندارند.به هرحال 
کش و قوس ها در باره حادثه ای که در نهایت به مرگ ۱6 گردشگر 
مشهدی و همچنین دستیار ناخدای این شناور منجر شد همچنان 

ادامه دارد و این پرونده هنوز در دادگاه در حال بررسی است.

 اظهارات متناقض عامل جنایت هولناک 
در جلسه بازپرسی 

 محمد جعفری - جوانی که به اتهام قتل 
دختری جوان در حوالی خیابان گاندی از 
سوی دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم 
شده بود با تأیید حکم اش در دیوان عالی کشور یک گام 
به چوبه دار نزدیک تر شد.به گزارش خراسان، این جوان 
۲0 ساله که دارا نام دارد عصر روز چهارم اردیبهشت 
امسال به بهانه پارک کردن خودروی دختری به نام تینا 
در خیابان گاندی سوار خودروی او شد و به قصد سرقت 

خودرویش و با علم به این که تینا در پشت خودرو قرار 
دارد با دنده عقب خودرو حرکت کرد و باعث مرگش 
شد.متهم روز ۱۲ تیر در کرج دستگیر شد و ضمن 
پذیرش اتهامش گفت چون با دوست دخترش قرار 
مالقات داشته است و مادرش حاضر نشده بود خودرو در 
اختیارش بگذارد دست به سرقت خ��ودروی تینا زده 
است. چند روز بعد دختری به نام پونه که با دارا در ارتباط 
بود نیز دستگیر شد. هر دو متهم در دادگاه محاکمه و 

مجرم شناخته شدند. 5 قاضی دادگاه دارا را به اتهام 
قتل عمدی، سرقت و زنای غیرمحصنه به قصاص، ۳ 
سال حبس و شالق و پونه را به صد ضربه شالق محکوم 
کردند. این رأی با اعتراض متهمان به شعبه ۱5 دیوان 
عالی کشور ارسال و روز گذشته توسط قضات دیوان 
تأیید شد.بنابراین در صورتی که رئیس قوه قضاییه نیز 
این رأی را صادر کند دارا به زودی پای چوبه دار خواهد 
رفت تا ت��اوان جنایتی را که مرتکب شده پس دهد.

  سابقه خبر

 ساعت۲۱ شب یکشنبه گذشته، ماموران کالنتری سیدی، قاضی ویژه قتل 
عمد را در جریان وقوع جنایتی هولناک قرار دادند. با عزیمت مقام قضایی 
به محل وقوع حادثه در خیابان خلج مشهد، مشخص شد که برادر مقتول سر 
وی را از بدنش جدا کرده و کنار جسد قرار داده است. در همین حال و با انجام 
تحقیقات شبانه، خواهر مقتول شناسایی شد اما او گفت: وقتی من به منزل 
آمدم، پدرم مرا به داخل خانه راه نداد! بدین ترتیب پدر مقتول شناسایی 
شد و گفت: اگر این جنایت کار پسر کوچک ترم باشد او بیمار روانی است.

با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی، تحقیقات گسترده ای 
برای دستگیری متهم فراری آغاز شد و گروه های گشت انتظامی به اجرای 
طرح مهار پرداختند تا این که ساعت ۲۲ شب دوشنبه گذشته در حالی 
که قاضی موحدی راد نظارت مستقیمی بر عملیات پلیس داشت، متهم در 
منطقه سیدی مشهد دستگیر شد. تحقیقات بیشتر درباره این جنایت فجیع 
همچنان ادامه دارد. شایان ذکر است، بررسی ها نشان داد: مقتول مدتی قبل 

از همسرش جدا شده بود و به طور مجردی با پدرش زندگی می کرد. 

جاسازی 3۵۱کیلوگرم مواد مخدر در بار خیار 
توکلی -فرمانده انتظامی شهرستان کهنوج گفت: ماموران این فرماندهی موفق 
شدند از انتقال ۳محموله موادمخدر به میزان ۳5۱کیلوگرم تریاک به استان های شرق 
و جنوب کشور جلوگیری کنند.سرهنگ خاکی نهاد افزود: این مقدار موادمخدر که در 
۳دستگاه کامیون حامل بار خیار جاسازی شده بود و به استان های خراسان رضوی، 
خوزستان و فارس حمل می شد، طی ۳عملیات کشف شد.وی عنوان کرد: در این 

عملیات 6نفر قاچاقچی دستگیر شدند و ۳دستگاه خودرو نیز توقیف شد. 

۲ کشته و ۲ زخمی درسقوط خودرو به عمق۲۰ متری
توکلی - سقوط یک دستگاه پژو 405 به عمق دره ۲0 متری ۲ کشته و ۲ زخمی بر 
جا گذاشت. سرپرست پلیس راه شهرستان رابر گفت: واژگونی این خودرو در گردنه 
رودر شهرستان رابر به دلیل ناتوانی راننده در کنترل خ��ودرو، تخطی از سرعت 
مطمئنه و نبود حفاظ ایمن و گاردریل در این محور روی داد. سعیدی این محور را از 
محورهای حادثه خیز استان کرمان ذکر کرد و افزود: نبود امکانات درمانی در این 

محور در بسیاری از موارد به فوت مجروحان منجر می شود.

عامل جنایت خیابان گاندی در یک قدمی چوبه دار

مرد اسیدپاش به قصاص محکوم شد 
 جعفری -قصاص، حکمی بود که قضات دادگاه برای یک مرد 
اسیدپاش در نظر گرفتند. این مرد به دلیل سوءظن به همسرش 
روی او اسید پاشیده و باعث مرگش شده بود.به گزارش خراسان، 
مرد اسیدپاش که ناصر نام دارد شامگاه ۱۲م��رداد سال ۹0 در 
جنوب غرب تهران، همسرش شهین را قربانی شک و بدبینی خود 
کرد. دو ماه بعد ماموران مرد اسیدپاش را دستگیر کردند و بعد از 
تحقیقات مقدماتی، هفته گذشته او را در شعبه 74 دادگاه کیفری 
استان تهران پای میز محاکمه نشاندند. ناصر در جریان بازجویی ها 
اتهامش را پذیرفت و گفت به دلیل سوءظن به همسرش روی او اسید 
پاشیده است. در پی اعترافات این مرد قضات دادگاه وارد شور شدند 
و صبح دیروز مرد سنگدل را به قصاص نفس محکوم کردند. در 
صورتی که ناصر نتواند رضایت مادر شهین و پسر ۱۲ساله اش را  که 

ولی دم محسوب می شوند جلب کند، مجازات خواهد شد. 

کشف جسد حلق آویز یک جوان در مشهد 

ساجدی- جسد حلق آوی��ز ج��وان ۲۲ساله ای در یک منزل 
مسکونی در مشهد کشف شد. به گ��زارش خراسان، ساعت 
۲بعدازظهر شنبه گذشته، ماموران کالنتری خواجه ربیع مشهد 
از طریق پلیس ۱۱0 در جریان یک خودکشی قرار گرفتند و پس از 
تایید درستی خبر، ماجرا را به قاضی ویژه قتل عمد اطالع دادند. 
بررسی های مقام قضایی بیانگر آن بود که متوفی با استفاده از 
یک چادر خود را از میله فلزی داخل منزل مسکونی حلق آویز 
کرده است. تحقیقات بیشتر نشان داد جوان ۲۲ساله متاهل و 
دارای یک فرزند بیمار بوده است. با انتقال جسد وی به پزشکی 

قانونی، بررسی های قضایی در این باره ادامه یافت.

 باند سرقت مسلحانه خیابانی
 در مشهد متالشی شد 

باند سرقت های مسلحانه   ۳زورگ��ی��ر خشن،  با دستگیری   
خیابانی در مشهد متالشی شد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: در پی شناسایی 
۳س��ارق مسلح خیابانی، پلیس مشهد توانست متهمان این 
پرونده را شناسایی کند و تحت تعقیب قرار دهد. سرهنگ حسین 
بیدمشکی اف��زود: اعضای باند در زمان رویارویی با ماموران 
انتظامی قصد مقاومت داشتند که دو نفر از آنان دستگیر شدند 
و سردسته باند با تیراندازی به سوی پلیس و تهدید راننده یک 
دستگاه خ��ودروی س��واری پ��ژو405 از محل گریخت، اما پس 
از چندین ماه زندگی پنهانی در مخفیگاهی زیرزمینی حوالی 

مجتمع تجاری الماس شرق مشهد دستگیر شد.

کالهبرداری دختر جوان با وعده فروش 
پایان نامه های دانشگاهی

سجادپور - دختر ۲۱ ساله ای که با ترفند ف��روش پایان نامه های 
دانشگاهی، از دانشجویان کالهبرداری می کرد با تالش کارآگاهان 
پلیس فتای خراسان رضوی دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد. رئیس 
پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات خراسان رضوی روز گذشته با بیان 
این مطلب به خراسان گفت: دختر جوانی با مراجعه به پلیس فتا از یک 
کالهبرداری اینترنتی خبر داد و ضمن تسلیم شکوائیه ای گفت: چندی 
قبل که در فضای اینترنت جست وجو می کردم به یک آگهی تبلیغاتی برای 
فروش پایان نامه برخوردم که در آن عنوان شده بود فقط عنوان پایان نامه 
خود را انتخاب کنید! من هم وسوسه شده بودم تا ساده ترین راه را برای 
تهیه پایان نامه تحصیلی ام انتخاب کنم و با شماره تلفنی که در این سایت 
ارائه شده بود تماس گرفتم. سرهنگ سیدمحسن عرفانی افزود: این دختر 
در ادامه شکایت خود به پلیس گفت: دختر جوانی که پاسخگوی تلفن بود 
ادعا می کرد با مبلغ ... پایان نامه آماده ای را با عنوان درخواستی برایتان 
ارسال می کنیم. وقتی ماجرا را برای دوستان همکالسی ام تعریف کردم 
آن ها هم راغب شدند تا پایان نامه آماده بخرند بنابراین همه ما مبلغ خیلی 
زیادی را به شماره حساب این دختر واریز کردیم اما بعد از مدتی متوجه 
شدم که سایت مذکور هک شده است و دیگر کسی جوابگوی تلفن ما نبود 
و به این ترتیب متوجه شدیم که در دام یک کالهبردار اینترنتی گرفتار 
شده ایم. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات خراسان رضوی 
اضافه کرد: در پی اعالم شکایت تعدادی از دانشجویان دختر و با توجه به 
اهمیت موضوع، گروهی از کارآگاهان زبده، مأمور رسیدگی به این پرونده 
شدند و در مدت اندکی با بررسی های اینترنتی، عامل کالهبرداری های 
مذکور را شناسایی کردند. وی با اشاره به این که دقایقی بعد و با کسب 
مجوزهای قضایی عملیات پلیس برای دستگیری این دختر آغاز شد، 
تصریح کرد: کارآگاهان در یک عملیات پلیسی و با ردیابی اینترنتی، 
دختر ۲۱ ساله را دستگیر و به پلیس فتا هدایت کردند. این مقام انتظامی 
خاطرنشان کرد: دختر جوان که تصور نمی کرد پلیس بتواند او را ردیابی 
کند وقتی در برابر شاکیان و مدارک مستند قرار گرفت دست و پای خود 
را گم کرد و در بازجویی ها به تناقض گویی پرداخت اما ساعتی بعد ناچار 
به بیان حقیقت شد و به کالهبرداری از طریق وعده های واهی برای 
فروش پایان نامه اعتراف کرد. سرهنگ عرفانی گفت: این در حالی بود 
که دختر جوان برای برخی دیگر از دانشجویان پایان نامه هایی را ارسال 
کرده بود اما آن پایان نامه ها نه تنها کیفیت یک پایان نامه دانشگاهی 
را نداشت بلکه با موضوع مورد درخواست افراد نیز منطبق نبود. رئیس 
پلیس فتای خراسان رضوی با بیان این که بازجویی از متهم دستگیر شده 
ادامه دارد به دانشجویان توصیه کرد: فریب تبلیغات اینترنتی را نخورند 
و قبل از واریز هر گونه وجهی به شماره حساب هایی که در اینترنت تبلیغ 
می شود حتمًا درباره سایت مذکور و افرادی که آن سایت یا وبالگ را به راه 

انداخته اند تحقیق کنند.

بروز سانحه در یک پروژه ساختمانی

موسوی -سقوط کارگر داخل منطقه گودبرداری و شناژ یک 
واحد ساختمانی در حال احداث، موجب ورود میلگرد به پای 
او شد. مدیر حوزه یک آتش نشانی مشهد بابیان این خبر افزود: 
در پی بروز این حادثه گروه های نجات ایستگاه های 7 و ۳۳ 
آتش نشانی مشهد به محل حادثه اعزام شدند که تا زمان رسیدن 
آتش نشانان افراد ناآگاه حاضر در محل میلگرد را از پای کارگر 
مصدوم خارج کرده بودند.رضایی افزود: کارگرتوسط مأموران 
اعزامی از محل گودبرداری به سطح انتقال  یافت و برای اعزام 
به مراکز درمانی به اورژانس تحویل شد.وی  اظهار داشت: در 
هنگام بروز این گونه حوادث نیروهای امدادی با برش میلگرد و یا 
فلزات وارد شده به عضو، مصدوم را به بیمارستان اعزام می کنند 
و در اتاق عمل پزشکان متخصص در شرایط ایمن اقدام به خارج 
کردن فلزات از اعضای بدن مصدوم می کنند که در این صورت 

صدمات وارده به حداقل ممکن کاهش می یابد.

دزد سابقه دار با شلیک ۱۴گلوله 
زمین گیر شد 

سجادپور- دزد 4۲ساله ای که برای فرار از چنگ قانون به ماموران انتظامی 
حمله کرد با شلیک ۱4 گلوله در مشهد دستگیر شد.به گزارش خراسان، گروه 
ویژه ای از ماموران زبده کالنتری شفا که برای مبارزه با سرقت های شبانه تشکیل 
شده است ساعت ۳ بامداد روز گذشته در حال گشت زنی بودند که به شماره 
پالک یک خودرو پراید در منطقه عبدالمطلب مشهد مشکوک شدند. ماموران 
تجسس که به طور غیرمحسوس خودرو را زیرنظر گرفته بودند بالفاصله شماره 
آن را از مرکز فرماندهی و کنترل استعالم کردند. لحظاتی بعد مشخص شد که 
خودرو پراید سابقه سرقت از حوزه استحفاظی کالنتری آبکوه را دارد. بنابراین 
ماموران انتظامی به تعقیب پراید سوار پرداختند اما او که متوجه حضور ماموران 
شده بود ناگهان پدال گاز را فشرد و در تاریکی شب متواری شد. ماموران گشت 
تجسس کالنتری که با نظارت سروان مقدم )رئیس کالنتری شفا( وارد عملیات 
شده بودند پس از بی توجهی راننده به فرمان های »ایست« پلیس، اقدام به 
تیراندازی هوایی کردند.اما راننده همچنان سعی داشت با ورود به خیابان های 
فرعی از چنگ ماموران بگریزد. عملیات پلیس با دستور شلیک از سوی رئیس 
کالنتری، ادامه یافت و ماموران حدود ۱0 گلوله به سمت خودرو شلیک کردند و 
الستیک های خودرو را هدف قرار دادند. راننده فراری که دیگر وارد خیابان الله 
شده بود وقتی متوجه شد که خودرو بر اثر شلیک های مداوم قادر به حرکت نیست 
آن را در خیابان رها و با پای پیاده فرار کرد و به داخل یکی از خیابان های همان 
منطقه رفت وقتی ماموران از خودرو پلیس پیاده شدند اثری از راننده فراری نبود 
بنابراین گروه ویژه مبارزه با سرقت های شبانه به مکان هایی که احتمال اختفای 
متهم وجود داشت رفتند ولی باز هم اثری از او نیافتند تا این که کمپرسی پارک 
شده در حاشیه یکی از خیابان ها توجه ماموران را به خود جلب کرد وقتی یکی 
از ماموران از قسمت بار کمپرسی باال رفت ناگهان دزد فراری با زدن ضربات 
متعددی به مامور از ورود او به داخل کمپرسی جلوگیری کرد و با پریدن از روی 
خودرو، با ماموران درگیر شد. مامور انتظامی نیز با استفاده از اسپری فرصت 
هرگونه عکس العملی را از او گرفت و بدین ترتیب حلقه های قانون بر دستان دزد 
سابقه دار گره خورد. دقایقی بعد متهم در دایره تجسس مورد بازجویی های فنی 
قرارگرفت و به سرقت پراید از حوزه استحفاظی کالنتری آبکوه اعتراف کرد. متهم 
این پرونده گفت: قباًل با یکی از دوستانم سرقت می کردیم که او توسط ماموران 
کالنتری شفا دستگیر شد و بعد از آن من به تنهایی اقدام به سرقت می کردم. 
وی ادامه داد: شنیده بودم که ماموران کالنتری شفا به سوی سارقان تیراندازی 
می کنند اما فکر نمی کردم که این گونه به دام بیفتم. این گزارش حاکی است: 
متهم این پرونده پس از انجام بازجویی های مقدماتی و برای تحقیقات بیشتر در 

اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی قرارگرفت.

محمد جعفری - م��رد سنگدلی ک��ه در اق��دام��ی 

جنون آمیز همسر و فرزندش را خفه کرده و از کشور 
گریخته بود در جلسه دادگاه اختالف با همسرش 
را علت اصلی ای��ن جنایت اع��الم کرد.به گ��زارش 
خراسان، ۱۳ اردیبهشت سال 88 افسران اداره دهم 
پلیس آگاهی تهران از جنایتی هولناک در خانه ای در 
نزدیکی میدان راه آهن باخبر شدند. مأموران با ورود 
به قتلگاه با جسد زنی ۳0 ساله به نام ندا روبه رو شدند 
که شواهد نشان می داد بر اثر خفگی جان داده است. 
در اتاق دیگر جسد پسربچه ای 8 ساله به نام عرشیا 
ق��رار داش��ت که او نیز خفه شده ب��ود. بررسی های 
اولیه نشان می داد پدر خانواده به نام صدرا بعد از 
این حادثه به طرز عجیبی ناپدید شده است و هیچ 
کس از او اطالعی ندارد. این موضوع باعث مطرح 
شدن فرضیه قتل خانوادگی شد. از این رو تالش ها 
برای دستگیری او آغاز شد. با گذشت یک هفته از این 

ماجرا کارآگاهان به اطالعاتی دست یافتند که نشان 
می داد صدرا به مالزی فرار کرده اما دوباره به کشور 
برگشته است. به این ترتیب او دستگیر شد و در همان 
مراحل مقدماتی به کشتن زن و بچه اش اعتراف کرد. 
با تکمیل تحقیقات، پرونده به شعبه ۱۱۳ دادگاه 
کیفری استان تهران ارس��ال و مرد سنگدل صبح 
دیروز محاکمه شد.در ابتدای این جلسه که به ریاست 
قاضی همتیار برگزار شد، ابتدا نماینده دادستان و 
اولیای دم خواستار مجازات متهم شدند و سپس او 
در جایگاه ایستاد و چگونگی کشتن همسر و فرزندش 
را شرح داد. صدرا گفت: من در یک موتورسازی کار 
می کردم اما ندا کارمند یک شرکت هواپیمایی بود. 
هر از گاهی به دلیل مشکالتی که داشتیم با یکدیگر 
درگیر می شدیم اما این درگیری ها به حدی نبود که 
من بخواهم او را بکشم. چند روز قبل از حادثه من یک 
فقره چک از محل کارم دزدیدم. وقتی ندا آن را دید 

فهمید و بر سر همین موضوع با یکدیگر درگیر شدیم. 
او فریاد می کشید. به همین دلیل دستم را جلوی 
دهانش گرفتم اما چند لحظه بعد او بی حال شد و 
روی زمین افتاد. پسرم عرشیا هم شاهد این ماجرا 
بود. بعد از آن که مطمئن شدم ندا مرده است با خودم 
گفتم نباید پسرم بدون پدر و مادر بزرگ شود. آن 
زمان بود که تصمیم گرفتم عرشیا را هم بکشم. بعد از 
مرگ پسرم از کارم پشیمان شدم و چند ساعت باالی 
سر جنازه ها گریه کردم اما دیگر کار از کار گذشته 
بود. به همین دلیل فورًا به مالزی فرار کردم. چون 
پول زیادی با خودم نبرده بودم در آن جا با مشکل 
مواجه شدم و دیگر نتوانستم بمانم. یک هفته بعد به 
تهران برگشتم اما مأموران همه چیز را می دانستند 
و دستگیرم کردند.به دنبال اظهارات متهم قاضی 
همتیار ختم دادرسی را اعالم کرد و همراه با چهار 

مستشار دادگاه وارد شور شد.

مرد سنگدل چگونه همسر و فرزندش را کشت
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