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رئیس پلیس راه استان زنجان گفت :خودروی سواری بر اثر برخورد با کشنده کامیون ولوو ،آتش گرفت و راننده آن در میان شعله های سرکش آتش گرفتار
ت و گو با ایرنا ،افزود :این حادثه رانندگی ساعت  22:05هفدهم شهریور ،در کیلومتر  63مسیر
ی اصغر شیرمحمدی ،در گف 
شد و جان باخت .سرهنگ عل 
ارتباطی زنجان  -بیجار ،اتفاق افتاد .وی افزود :کارشناسان پلیس راه زنجان ،راننده خودروی سواری را به علت تجاوز به چپ ،مقصر حادثه تشخیص دادند.

...

پدری که به اتهام کودکآزاری به تحمل شش ماه حبس
محکومشده بود به علت ابــراز ندامت و حسن سابقه،
نداشتنسابقهکیفریواوضاعواحوالفردی،اجتماعی
و خانوادگی مشمول مجازات جایگزین حبس شد.
بهگزارشایسنا ،فصلنهمقانونمجازاتاسالمیجدید
مصوب سال 92به مجازات جایگزین حبس اشاره دارد.
بر اساس این قانون ،قضات محاکم میتوانند با توجه
به شرایط متهم و داشتن برخی شروط الزم و قانونی از

مرگ مسافر خارجی در هواپیمای مشهد!
یک مسافر پرواز مشهد  -اردبیل در این پرواز جان باخت.
ساعت  10:45صبح دیروز یک مسافر در پرواز مشهد–
اردبیل هواپیمایی ساها حالش بد می شود که خلبان
مجبور می شود فرود اضطراری کند.
این مسافر مردی80   ساله اهل باکو بوده است.
خلبان این پرواز در پرواز از بین مسافران درخواست پزشک
کرد و یکى از پزشکان مسافر پرواز پس از معاینات اعالم
لزوم فرود اضطراری در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد کرد.
هواپیما به مشهد بازگشت و پس از حضور آمبوالنس ،این
مسافر بدحال متاسفانه در داخل آمبوالنس درگذشت.

مجازات جایگزین حبس در حق محکوم استفاده کنند.
یکی از سیاستهای اصلی قوه قضاییه که در سالهای
گذشته بیشازپیش موردتوجه قرارگرفته است سیاست
کاهش جمعیت کیفری زندانها با استفاده از اعمال
مجازاتجایگزینحبساست.قضاتبهپشتوانهقانونی
این سیاست میتوانند در برخی از جرایم و برای برخی
مجرمان از مجازاتی استفاده کنند که هم امکان اصالح
مجرم وجــود داشته باشد و هم جامعه از آن مجازات

منتفع شود .دادگستری کل استان قزوین با توجه به این
سیاستگامهایخوبومؤثریباصدوراحکامجایگزین
حبس برداشته است؛ در یک نمونه پدری که به اتهام
کودکآزاریبهتحملششماهحبسمحکومشدهبودبه
علت ابراز ندامت و حسن سابقه ،نداشتن سابقه کیفری
و اوضاعواحوال فردی ،اجتماعی و خانوادگی مشمول
مجازات جایگزین حبس شد .قاضی غفاری ،رئیس
حوزه قضایی بخش دشتابی در زمینه اعمال مجازات

ردخودروهایگمشدهدرپارکینگرسمی

سیدخلیل سجادپور -ردیــابــی برخی پــرونــده های
متشکله سرقت خودرو در پلیس آگاهی خراسان رضوی،
کارآگاهان را به یک پارکینگ متعلق به شهرداری مشهد
کشاند و مشخص شد بعضی از خودروهایی که مالکان
آنها اعالم سرقت کرده اند در این پارکینگ خودنمایی
می کنند .در حالی که شماره پالک این خودروهای
توقیفی در سیستم پلیس ثبت نشده است.
دادستان مرکز خراسان رضوی روز گذشته در تماس
خبرنگار خراسان با تایید این مطلب گفت :شهرداری
براساس قوانین و مقررات موجود وظیفه دارد به جمع
آوری خودروهای فرسوده و آالینده یا خودروهایی که
موجب سد معبر در شهر شده اند اقدام کند .به همین
خاطر نیز از سال های گذشته تعداد زیادی خودرو به
دلیل همین تخلفات توقیف و به یکی از پارکینگ های
متعلق به شهرداری در انتهای کوی مجیدیه مشهد منتقل
شده اند .قاضی غالمعلی صادقی افزود :اما متاسفانه
در این باره تخلفات و سهل انگاری هایی توسط دستگاه
های مربوط صورت گرفته است و آن ها شماره پالک و
مشخصات خودرویی را که به پارکینگ منتقل کردهاند

توکلی -در آستانه مــاه محرم الحرام ،قاتل محکوم به
قصاص ،پای چوبه دار بخشیده شد.
دادســتــان عمومی و انقالب شهرستان ریگان اظهار
کرد:سحرگاه  روزگذشته  قاتلمحکومبهقصاصباگذشت
اولیای دم و فرزندان مقتوالن پای چوبه دار بخشیده شدو به
آغوش گرم خانواده بازگشت.

به سیستم فرماندهی پلیس گزارش ندادهاند .مقام ارشد
قضایی مشهد خاطرنشان کرد :مالکان خودروها نیز با
تصور این که خودروی آنان سرقت شده است با تشکیل
پرونده در مراکز انتظامی و دستگاه قضایی ،خواستار
رسیدگی و کشف خودرو شدهاند.
قاضی صــادقــی تاکید کــرد :پیگیری هــای قضایی و
رصدهای اطالعاتی پرونده های سرقت خودرو ،نشان
داد برخی خودروهایی که سرقت آن ها در سیستم پلیس
ثبت شده ،در پارکینگ انتهای کوی مجیدیه مشهد به
عنوان خودروهای توقیفی نگهداری می شوند.
وی تصریح کــرد :با گــزارش اسناد و مــدارک موجود،
مشخص شد این موضوع موجب تضییع حقوق مردم و
تشکیل صدها پرونده در مراکز قضایی و انتظامی شده
اســت بنابراین دادســتــان به عنوان مدعی العموم به
ماجرای خودروهای توقیفی در پارکینگ شهرداری ورود
کرد .دادستان عمومی و انقالب مشهد اضافه کرد :به
همین منظور نماینده دادسرا به همراه کارآگاهان پلیس
آگاهی با حضور در پارکینگ مذکور به بررسی موضوع
پرداختند که مشخص شد به دلیل تخلف دستگاه های

ذی ربط ،تعداد زیادی از خودروهایی که اعالم سرقت
شده است در این پارکینگ وجود دارد.
قاضی صادقی با اشاره به این که با توجه به اهمیت ماجرا
و حفظ حقوق مردم ،شعبه ویژه ای در دادسرا رسیدگی به
پرونده مذکور را بر عهده دارد ،خاطرنشان کرد :بررسی
های دقیق در این باره بیانگر آن است که حدود 1500
خــودروی بالتکلیف در این پارکینگ رسمی متعلق به
شهرداری وجود دارد که مالکیت آن ها مشخص نیست.
دادستان مرکز استان خراسان رضوی با تایید این که
برخی از خودروها چندین سال است که به پارکینگ
یاد شده ،منتقل شده اند و مالکان در پی یافتن آن ها
هستند ،تصریح کرد :دادستانی برای دفاع از حقوق
عمومی و احقاق حق مردم به این موضوع ورود کرده
اســت و بــه زودی بقیه پارکینگ هــای شهر نیز مــورد
بازدید نمایندگان دادســرا قرار می گیرد وبا متخلفان
نیز برخورد قانونی خواهد شد .گزارش خراسان حاکی
است ،بازپرس شعبه  217دادسرای عمومی و انقالب
مشهد نیز که رسیدگی به پرونده خودروهای توقیفی
در پارکینگ شهرداری را به عهده دارد درباره چگونگی
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مراجعه مــردم بــرای شناسایی خودروهای توقیفی به
خبرنگار خــراســان گفت :اف ــرادی که طی ســال های
گذشته خودروهای آنان مفقود شده است می توانند
برای بررسی و مشاهده فهرست خودروهای توقیفی
در پارکینگ شهرداری به اداره مبارزه با سرقت پلیس
آگاهی خراسان رضوی واقع در منطقه رضاشهر مشهد
مراجعه کنند و در صورتی که خودروی آنان جزو فهرست
خودروهای مذکور باشد روند قانونی و تحویل خودرو
به مالک بالفاصله در شعبه  217دادســرای عمومی و
انقالب طی می شود.
بــازپــرس کمال زاده اضــافــه کــرد :مالکان خــودروهــا
همچنین در صورتی که شکایتی در ایــن بــاره داشته
باشند نیز می توانند شکایت خود را در شعبه  217مطرح
کنند و مطمئن باشند که با دقت و سرعت به شکایت آنان
رسیدگی خواهد شد .وی افزود :هم اکنون نظارت دقیق
دادســرای عمومی و انقالب مشهد دربــاره خودروهای
توقیفی در پارکینگ ها آغاز شده است .بازپرس کمال
زاده خاطرنشان کرد :ثبت نشدن مشخصات خودروهای
توقیفی در مراکز انتظامی ،عامل اصلی بروز این مشکل
برای مردم بوده است که امیدواریم دیگر شاهد چنین
تخلفاتی نباشیم چرا که این گونه سهل انگاری ها موجب
تضییع حقوق عامه می شود.

تایید فوت مردی که مقابل شهرداری خودسوزی کرد
مدیرعامل شرکت شهر سالم گفت :فردی که مقابل
ساختمان شهرداری تهران اقدام به خودسوزی کرده
بود ،صبح دیروز به دلیل ایست قلبی درگذشت.
به گــزارش مهر ،حمید چوبینه با بیان این که بر
اساس گزارش های پزشکان ،روز شنبه گذشته ورم
سر و صورت متوفی بهتر از گذشته شده بود و وضعیت
قند و فشارخون نیز به سمت پایداری در حرکت بود
گفت :از ابتدای پذیرش بیمار در بیمارستان سوانح
سوختگی شهید مطهری ،پزشکان میزان سوختگی
را  ۵۰درصــد و در روزهــای بعد  ۶۹درصــد اعالم

...

درامتدادتاریکی

جایگزین حبس فرد محکوم را به شرکت در کالسهای
کنترل خشم در مراکز مشاورهای معتبر به مدت 80
ساعتوبانظارتادارهکلبهزیستی،مطالعهکتابهای
پرورش ،تربیت و مراقبت از کودکان و نوجوانان و کتاب
مهارتهای زندگی ویژه والدین و خالصه آن در 30
صفحه ،ارائه  20حدیث از ائمه اطهار (ع) راجع به رفتار
با فرزند و نحوه تربیت کردن و ارائه همه موارد به واحد
اجرای احکام مکلف کرد.

دادستانی به ماجرای  1500خودروی توقیفی بالتکلیف در پارکینگ شهرداری ورود کرد

بخشش قاتل پدر ومادر  پای چوبه دار  

به گزارش خبرنگارما قاضی علی سخنگو افزود :اولیای
دم و فرزندان مقتوالن به حرمت ماه محرم و امام حسین
علیه السالم ازقصاص قاتل پدرومادرشان گذشت کردند.
وی توسعه و ترويج روحيه گذشت و فداكاری را نياز ضروری
جامعه امروزی  ذکر کرد و گفت  :باید این موضوع را به
صورت ریشهای در جامعه برطرف کنیم و انجام این اقدام
هم تنها با فرهنگسازی ممکن می شود .این مقام قضایی
با اشــاره بــه  آمــار بــاالی صلح وســازش در ایــن منطقه،   
تصریح کــرد:بــا استفاده از ظرفیت روحانیون،سران
طوایف،معتمدان و شوراهای حل اختالف موفقیت های
بسیار خوبی در زمینه صلح وســازش در این شهرستان
حاصل شده است  .
وی در پایان یادآورشد :قاتل در سال  94در روستای علی
آباد محمدقاسم خان با سالح سرد یک زن و شوهر را به
دلیل اختالفات خانوادگی به قتل رسانده بود.

راننده خودرو
میان شعله های آتش سوخت

پدر کودکآزار به حضور در کالسهای کنترل خشم مکلف شد

ازمیان خبرها
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کردند و متاسفانه ریسک فوت ایشان بــاالی ۵۰
درصد تخمین زده شد.
او ادامه داد :با این وجود ،پزشکان تالش کردند تا با
مناسب شدن وضعیت بیمار عمل جراحی پوست را
انجام دهند اما متاسفانه ،به دلیل شرایط جسمانی
نامساعد وی این جراحی امکان پذیر نشد.مدیرعامل
شرکت شهر سالم با ابراز تاسف از رخداد خودسوزی
و فوت مصدوم حادثه و تسلیت به خانواده وی ،گفت:
هزینه های درمان ایشان از سوی شهرداری تهران
پرداخت خواهد شد.

حقیقت پنهان!

اگرچه من به طور پنهانی به عقد موقت «پورنگ» درآمده
بودم تا او آرام آرام ماجرای ازدواج مان را آشکار کند اما
همسرم به بهانه این که هنوز شرایط فراهم نشده است این
موضوع را از همسر اولش مخفی نگه داشته بود تا این که
وقتی با پورنگ در منزل تنها بودیم ناگهان همسر او وارد
خانه شد و ...
زن جوان در حالی که مدارک اثبات عقد موقت را از کیفش
بیرون می آورد و مدعی بود «پورنگ» همسر قانونی اوست
و مرتکب رابطه نامشروع نشده است به مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری  24میرزاکوچک خان مشهد گفت :در
ازدواج اولم شکست خوردم به طوری که فقط می خواستم
از همسرم طــاق بگیرم هیچ گونه تفاهم و سازگاری
با یکدیگر نداشتیم از سوی دیگر هم نگران آینده پسر
کوچکم بودم به همین خاطر همه تالشم را به کار بردم تا
برای مدتی حضانت فرزندم را به عهده بگیرم .بعد از طالق
مشکالتم بیشتر شد چرا که نمی خواستم سربار خانواده ام
باشم و آنها که خودشان به سختی روزگار می گذراندند
هزینههای من و فرزند کوچکم را نیز پرداخت کنند .به
همین دلیل در پی یافتن شغلی بودم که روزی به همراه
یکی از دوستانم در حاشیه بزرگراه فجر به جای تاکسی،
سوار یک خودروی سمند شدیم تا به یکی از مراکز خرید
برویم وقتی راننده خودروی شخصی سر صحبت را باز کرد
فهمیدم که او تصویربردار مجالس عروسی است.
بالفاصله از او پرسیدم آیا کالس های آموزش عکاسی و
فیلمبرداری نیز دارد؟
راننده جــوان در حالی که لبخندی بر لب داشــت کارت
تبلیغاتی خودش را به من داد تا برای آموزش تئوری و تجربی
عکاسی با او تماس بگیرم .روز بعد با هم قرار گذاشتیم و من
به دفتر کارش رفتم .روز اول چندین ساعت درباره ماجرای
طالقم و دیگر مشکالت زندگی و خانوادگی صحبت
کردیم .هنوز مدت زیادی از این آشنایی نمی گذشت که
روزی پورنگ با بیان این که از رفتار و اخالقم خوشش
آمده است از من خواست تا رابطه ای فراتر از همکاری با
یکدیگر داشته باشیم اما وقتی با مخالفت من روبه رو شد
گفت که قصد خواستگاری از مرا دارد .او می گفت زندگی
سرد و بی روحی دارد و همسرش توجهی به او نمی کند.
پورنگ مدعی بود زمانی که ازدواج کرده عاشق همسرش
نبوده و تنها برای دور شدن از مشکالت زندگی در کنار
خانواده اش ،تن به ازدواج داده است! من هم ماجرا را با
مادرم مطرح کردم که قرار شد به عقد موقت پورنگ درآیم
تا یکدیگر را بهتر بشناسیم .این گونه بود که با خرید یک
حلقه طال ،ازدواجمان را به طور پنهانی ثبت کردیم .در این
میان من اصرار می کردم تا پورنگ حقیقت را به همسرش
بگوید ولی او هر بار به بهانه فراهم نبودن شرایط از این کار
خودداری می کرد تا این که یک روز صبح زود ،من و پورنگ
برای تصویربرداری از یک مجلس عروسی در شهرستان ،به
مشهد بازگشتیم .همسر پورنگ از چند روز قبل قهر کرده
بود و در خانه نبود به همین خاطر ما با یکدیگر به منزل
پورنگ رفتیم تا چند ساعت استراحت کنیم ولی ناگهان
همسر اول او وارد خانه شد و با دیدن من در اتاق خواب ،با
پلیس تماس گرفت و  ...شایان ذکر است به دستور سرهنگ
حمیدرضا عالیی (رئیس کالنتری) ایــن پرونده برای
رسیدگی به مراجع ذی صالح ارسال شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

اجرای طرح پابند الکترونیکی  در کرمان
توکلی -طرح پابند الکترونیکی برای مراقبت الکترونیکی
زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها برای نخستین
بار در کرمان با حضور مسئوالن  قضایی اجرا شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان  گفت :این طرح با
هدف کاهش جمعیت کیفری در زندان ها و هزینه های
دولت و کاهش آسیب هایی که در جامعه فرد زندانی و
خانواده وی را تهدید می کند اجرا می شود .به گزارش
خبرنگارما موحد افزود   :استان کرمان برای نخستین بار به
مراقبت الکترونیکی از زندانیان در حالت حبس دست پیدا
خواهد کرد .این مقام ارشد قضایی   با بیان این که   دراین
استان مقدمات و زیرساختهای الزم این سامانه آماده
شده است ،اظهار کــرد12 :پابند الکترونیکی سهمیه
استان کرمان است و طبق اجرای ماده  62قانون مجازات
اسالمی به چهار نفر از زندانیان این پابند الکترونیکی
نصب میشود  .رئیس شــورای قضایی استان کرمان
خاطرنشان کرد :  جرایم تعزیری درجه پنج تا درجه هشت
و متهمانی که در اجرای بند «چ» ماده  217قرار تامین
مراقبت الکترونیک دارند ،میتوانند از سامانه مراقبت
الکترونیکی استفاده کنند اما گفتنی است که محکومان
به حبس با رضایت خود زندانی و در محدوده مشخص
زیر سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار میگیرند .وی
یادآورشد :محکومانی  که متقاضی استفاده از این مراقبت
الکترونیکی هستند ،باید یک سپرده تودیع کنند تا برای
خساراتی که اگر احیان ًا به این سامانه وارد کردند از آن
سپرده برای تعمیر آن استفاده شود و همچنین محکوم باید
اجارهای نیز به صورت ماهیانه پرداخت کند .خالقی معاون
آمار و فناوری اطالعات دادگستری استان کرمان نیز گفت:
فردی که از این پابند استفاده میکند ،اص ً
ال مشخص نمی
شود و محکوم میتواند زندگی عادی خود را در جامعه
داشته باشد وسامانه نظارت این افــراد در تهران است و
زندانی از مرکز تحت نظارت است.

CMYK

