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معاون عملیات آتش نشانی مشهد از وقوع حادثه
تخریب سقف یک سوپر مارکت در بــولــوار توس
و جــان باختن ۲دخــتــر نــوجــوان و نجات یــک زن
توسط آتــش نشانان خبر داد .به گــزارش روابــط
عمومی سازمان آتشنشانی مشهد ،آتشپاد دوم
مسعود ظهوریان افـــزود :بــا توجه بــه حساسیت
موضوع بالفاصله بیش از  ۳۵نفر از آتش نشانان
و نجاتگران ایستگاههای ۵۰و ۳۶و۷و ۱۴و۲۳
و۴۹و  ۸به همراه دو دستگاه جرثقیل آتشنشانی
بــه مــحــل حــادثــه درتــــوس  ۱۲۱اعــــزام شــدنــد.
وی افــزود :به دلیل نامعلومی سقف یک فروشگاه
م ــواد غــذایــی بــه ص ــورت کامل فــرو ریخته و این
حادثه به محبوس شــدن سه خانم در داخــل یک
مغازه خــواربــار فروشی منجر شــده اســت که پس
ازدقایقی آتشنشانان موفق به نجات یک زن از
زیــر آوار شدند .در ادامــه پیکر بی جــان  ۲دختر
۱۳و۸ساله که به دلیل شدت حادثه و آوار در همان
دقایق اولیه جــان خــود را از دســت داده بودند از
زیر خروارها خاک توسط آتشنشانان خارج شد.
همهاینافراداعضاییکخانوادهاندومحلحادثه
نیزمتعلقبهخودآنانبوده است.

رانندهتانکرزنده درآتشسوخت
توکلی/تانکرحاملسوختگازوئیلدرمحورجوپار-
کرمان آتش گرفت و راننده آن زنده در شعلههای
آتــش ســوخــت .بــه گـــزارش خراسان ،سخنگوی
سازمانآتشنشانیکرماندراینبارهگفت:ساعت
13:43عــصــر سه شنبه ،واژگــونــی و حریق یک
دستگاهتانکرحملویژهسوختهاینفتیدرمحور
جوپار_کرمان به سامانه ۱۲۵سازمان آتش نشانی
گزارش شد .جهانشاهی افزود :بالفاصله ۲۰آتش
نشان با پنج دستگاه خــودروی آتش نشانی از سه
ایستگاهبهمحلحادثهاعزامشدندوحدود۱۵دقیقه
اطفایحریقبهطولانجامید.

روزگذشتهدرزندانمرکزیمشهد

«برادران برمودایی»اعدامشدند
سجادپور -دو بــرادر که از سرکردگان باند
مخوف معروف به «بــرمــودا» بودند سحرگاه
دیروز در زندان مرکزی مشهد به دار مجازات
آویخته شدند .به گــزارش خراسان ،این دو
برادرباهمدستیدیگراعضایباندودرپوشش
مسافرکش ،زنان و دختران را سوار بر خودرو
می کردند و با کشاندن به حاشیه شهر ،مورد
تجاوز به عنف قرار می دادند .اعضای باند بعد
از این که با تهدید چاقو و قمه به نیات شیطانی
خــود می رسیدند امــوال و طال و جواهرات

طعمههایخودرامیربودندوآنهارارهامی
کردند .گزارش خراسان حاکی است ،پلیس
آگاهی خراسان رضوی از بیست و پنجم آبان
سال  92زمانی پرونده معروف به «برمودا»
را در دستور کار قرار داد که زن جوانی مقابل
چشمان فرزندش ،مورد تعرض سه عضو این
باند مخوف قرار گرفت و شکایتی را در پلیس
آگاهی مطرح کرد .از سوی دیگر کارآگاهان
پلیسآگاهیاستانگلستاننیزکهدرجستو
جوی اعضای این باند بودند آنان را هنگام فرار

بهشهرهایشمالیدرتنگراهبهدامانداختند.
بررسیهانشانداد:اعضایباندکهازیکزن
به نام افسانه نیز برای ارتکاب جرم استفاده
می کردند به زنــان و دختران زیــادی تجاوز
کرده اند .طبق اعترافات متهمان از  36فقره
تجاوز به عنف  10فقره آن در مشهد رخ داده
بود .با تشکیل جلسات محاکمه ،چند نفر از
اعضای باند به اعــدام محکوم شدند که رای
دو برادر سپیده دم روز گذشته با فراهم شدن
مقدماتاجرایحکمدرمعاونتاجرایاحکام
دادسرای عمومی و انقالب مشهد و در زندان
مرکزی به اجرا درآمد .مشروح ماجرای باند
مخوف«برمودا»روزگذشتهدرصفحهحوادث
روزنامهخراسانبهچاپرسید.

درجلسهدیروزهیئتعمومیدیوانعالیکشورانجامشد

مهرتاییددیوانعالیبر 6.5سالحبسنجفی
پروندهمحمدعلینجفیشهردارپیشینتهران
در جلسه دیــروز هیئت عمومی دیــوان عالی
کشور با حضور دادستان کل کشور و رئیس
دیوان عالی کشور تعیین تکلیف شد و از میان
آرای ۶۶قاضی دیوان عالی کشور ٣٩،قاضی
رای دادگاه کیفری و ٢٧قاضی رای شعبه۴١
دیوانعالیکشورراتاییدکردند؛بنابراینمهر
تایید دیوان عالی کشور بر عمدی بودن قتل
میترا استاد زده شد .به گزارش رکنا ،رئیس
دیــوان عالی کشور دیــروز در ابتدای جلسه
هیئت اصراری دیوان عالی کشور اظهار کرد:
پرونده مطروحه ویژگی خاصی نــدارد مثل
تمام پرونده هایی است که به صورت اصراری
در هیئت عمومی دیــوان عالی کشور مطرح
میشود .مرتضوی مقدم افزود :پرونده آقای
نجفی چندین مرتبه بین دادگاه و دیوان مورد
اختالف قــرار گرفت و به همین دلیل جلسه
دیوان برای تعیین تکلیف آن برگزار شد .وی
افزود:پروندهحاضرشاکیخصوصینداردواز
حیثاینکهمسئلهقصاصمنتفیاستجنبه
عمومیاینجرمامروزتعیینتکلیفمیشود.

پرونده وجود دارد ،اختالفات شدید است و
اختالفات عادی زن و شوهری نبوده است؛
این خانم اطالعاتی از این مرد به دست آورده
بوده که مرد به شدت نگران بوده تا جایی که
قاتلدراظهاراتشمیگویدبهاوگفتمقضیهرا
تمام کنیم؛ قضیه چیست؟ وی گفت :انتخاب
حمامبرایاینجنایتکام ً
الحسابشدهبوده
است؛ اگر بنایی بر ترساندن داشته ،در اتاق
هم میتوانست او را بترساند؛ ثانی ًا اگر بنا به
ترساندنبودهچرااسلحهرامسلحکردهاست؟
آیااینهامولفههایینیستکهنشاندهدقاتل
باارادهوقصدقبلیمرتکبقتلشدهاست؟

به گــزارش ایرنا دادستان کل کشور در این
نشست گــفــت :قتل عمد اس ــت و بــا توجه
بــه گذشت اولــیــای دم ،فقط از حیث جنبه
عمومی جرم آن را تعیین تکلیف میکنیم.
حجتاالسالم والمسلمین منتظری افزود:
اولین مولفه ای که بین قاتل و مقتول در این

وکیل مدافع محمدعلی نجفی در گفت و گو با
ایسنا درباره رای هیئت عمومی دیوان عالی
در خصوص پرونده موکلش اظهار کرد :به هر
حال این که با رای هیئت عمومی روبه روییم
قابل اعتراض نیست و به نظر دیــوان عالی
احترام می گذاریم .آقای نجفی در راستای

▪اظهاراتدادستانکلکشور

▪واکنشوکیلنجفی

قانون مجازات اسالمی به لحاظ تعدد جرم به
شش سال و نیم حبس محکوم شده که بند خ
ماده  ۱۲قانون کاهش مجازات های تعزیری
که به تازگی تصویب شده چنین اعالم کرده
که در صورت وجود کیفیات مخففه و گذشت
شاکی بحث تعیین مجازات های تشدیدی در
بابتعددجرماعمالنمیشود؛یعنیمجازات
ششسالونیمحبسقابلاجرانیستوهمان
قانون به افراد محکوم اجازه داده مراتب را از
دادگاهتقاضاکنندتانسبتبهتخفیف مجازات
بر طبق قانون اقدام شود و ما آن را انجام می
دهیم تا در نهایت مجازاتی کمتر از سه سال
حبس قابل اعمال باشد .حمیدرضا گودرزی
افزود:دیگراینکهآقاینجفیاسلحهشخصی
خودرابهادارهآگاهیتقدیمکردهو محکومیت
در باب اسلحه با قانون تعارض دارد که نسبت
بهآنتقاضایاعادهدادرسیخواهیمکرد.وی
گفت :موکلم اکنون در زندان است ،اما شاید
بتواند تقاضای مرخصی کند .بر اساس این
گزارش ،نجفی شهردار پیشین تهران ،هفتم
خرداد سال گذشته ،میترا استاد همسر دوم
خود را به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در
منطقهسعادتآبادتهرانبهقتلرساندوعصر
آن روز با حضور در پلیس آگاهی تهران به قتل
اعترافودلیلآنرااختالفاتخانوادگیبیان
کرد .نجفی قبال به اتهام قتل عمد و از جنبه
عمومی جــرم ،از سوی شعبه  ۹کیفری یک
تهران،به ۶سالونیمحبسمحکومشدهبود.
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در امتداد تاریکی

خودم را فریب دادم!
زمانی که پس از جدایی از همسرم ،به عقد موقت یک هیچ گاه تنهایم نمی گذارد .خالصه با همه این حرف
جوان مجرد درآمــدم ،یقین داشتم که روزی با یک های پوچ و فریب دهنده خودم را قانع کردم تا با او
دختر دیگر ازدواج می کند و من باز هم آواره می شوم ازدواج کنم ،اما بعد از سه سال زندگی مشترک روزی
اما نمی دانستم او همه پس انداز و سرمایه ام را نیز به فهمیدم که یوسف از دو سال قبل دختری کم سن و
یغمامیبردو...زن34سالهایکهبامهریهیکشاخه سالرابهعقدخودشدرآوردهاستومنازاینموضوع
گلبهعقدموقتجوانمجردیدرآمدهبود،درحالی بیخبربودم.زمانیکهازازدواجپنهانیهمسرممطلع
کهادعامیکردهمسرشقصدداردپولرهنمنزلش شدم چندساعتگریهکردمواشکریختم.بهیوسف
را به ناحق از او بگیرد ،درباره داستان تلخ زندگی اش گفتم ازدواج حق تو بود و من می دانستم تو روزی مرا
به کارشناس اجتماعی کالنتری میرزا کوچک خان رها می کنی! می دانستم من فقط طعمه ای برای
مشهد گفت :تا کالس سوم دبیرستان درس خواندم هوسرانی های تو هستم اما اکنون ناراحتم که چرا
امــا عالقه ای به تحصیل نداشتم ،به همین دلیل ازدواجــت را پنهان کــردی!؟ با این حال ،یوسف باز
درس و مدرسه را رها کردم و به خانه داری پرداختم .هم مدعی شد که مرا دوست دارد و با وجود بیماری
22ساله بودم که برادرشوهر عمه ام به خواستگاری صعبالعالجرهایمنمیکند.بازهماوباحرفهایش
امآمدومنو«اکبر»ازدواجکردیماماهنوزبیشترازسه مرا فریب داد .من هم مجبور شدم خانه ای را که یک
سالاززندگیمشترکماننگذشتهبودکهریشههای زیرزمیننموروتاریکاستبهمبلغ10میلیونتومان
رهنکنم.آنروزطالهایمرافروختموپولاجارهرانیز
خیانتدرزندگیامنمایانشد.باآنکهبهدلیلازدواج
فامیلی شناختی از اکبر داشتم اما تصور نمی کردم با دستمزد کارگری می پرداختم فقط به این امید که
او به من خیانت کند .وقتی ماجرای ارتباط همسرم سایهیکمردباالیسرمباشدبهزندگیبایوسفادامه
با زنان غریبه را فهمیدم ،دیگر آن عشق و عالقه جای دادم .او سیر تا پیاز گذشته مرا می دانست .من حتی
خود را به تنفر داد و زندگی ما سرد و بی روح شد .در کارتبانکیامرادراختیارشگذاشتهبودمولیدرباره
همین حال همسرم که مدعی بود دیگران به زندگی همسرم چیزی نمی دانستم و از حقوق دریافتی اش
خبرنداشتموتازهفهمیدمکهدوواحدآپارتماندارد.
شیرین ما حسادت می کنند و ما را چشم زده اند ،مرا
فریب داد تا به صورت توافقی از یکدیگر جدا شویم تا وقتی متوجه شدم یوسف آن دختر نوجوان را فریب
طلسم بشکند! من هم باور کردم و با بخشیدن مهریه داده و حتی برای جهیزیه اش لوازم دست دوم خریده
امازاوطالقگرفتم،بهاینامیدکهدوبارهبهعقداودر است ،دیگر طاقت نیاوردم و تصمیم گرفتم آن دختر
میآیمولیاکبرنهتنهادوبارهمراعقدنکردبلکهدختر بیگناهراآگاهکنمیوسفوقتیماجرارافهمید،دوباره
خردسالم را نیز از من گرفت و من از دیدار «فرحناز» سعی کرد مرا خام کند تا نامزدش بویی از ماجرای
ازدواجبامننبردولیمنراضینشدمآیندهآندختر
کهاکنون9سالهاستمحرومماندهام.خالصهبعداز
طالق،بهعنواننظافتچیدرخانههایمردممشغول نابودشود.درهمینحالهمسرمبرایآنکهمراتحت
کارشدموزندگیجدیدیراآغازکردم.همهپولهایی فشاربگذارد،ازبنگاهامالکمبلغرهنمنزلمراگرفته
را که با کارگری به دست می آوردم طال می خریدم یا است چرا که من قولنامه را به نام او ثبت کرده بودم تا
پساندازمیکردمتاروزیبرایخوشبختیامهزینه دیگران بدانند که یوسف همسر من است .اکنون در
کنم .روزها به همین ترتیب سپری می شد تا این که حالیپولوسرمایهیکزنبیپناهراباالکشیدهاست
چهار سال قبل با جوان مجردی آشنا شدم .با آن که که من حاضر شدم خودم بار دیگر طعم تلخ طالق را
«یوسف» دوسال از من کوچک تر بود اما ادعا می کرد بچشم اما با زندگی یک دختر بیچاره بازی نکنم .با
مرا دوست دارد و عشقش را به پایم می ریزد .با وجود وجوداینکاشازهمانروزآشناییبهاینماجراهامی
این ،یقین داشتم او روزی مرا رها می کند تا ازدواج با اندیشیدموخودمراباحرفهایپوچوبیارزشقانع
یکدخترراتجربهکند.بههمیندلیلبهیوسفگفتم نمی کردم و  ...شایان ذکر است ،به دستور سرهنگ
محسنباقیزادهحکاکپروندهاینزنجواندردایره
من سختی های زیادی در زندگی ام کشیده ام و نمی
خواهمباردیگرزجربکشموزندگیاممتالشیشود ،مشاورهومددکاریاجتماعیکالنتریمیرزاکوچک
امااوباقاطعیتبهمنابرازعالقهمیکردوادعاداشت خانمشهدموردبررسیهایکارشناسیقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

