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آتش سوزی در صحن
حرم حضرت معصومه (س) مهار شد

سوزیدرشماره ۵صحنامامرضا(ع)حرمحضرتمعصومه(س)گفت:آتشسوزیبهسرعتتوسطخادمانحرم
مدیرروابطعمومیحرمحضرتمعصومه(س)بااشارهبهآتش
ِ
حضرتمعصومه(س)ومامورانآتشنشانیمهارشد.جوادبهشتیپوردرگفتوگوبا تسنیم،اظهارکرد:روزگذشتهمحلنگهداریکارتنپالستیکیهاییکهبراینمازاستفاده
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خط زرد
هشدار پلیس درباره رانندگی
* احتیاط شرط اول رانندگی است.
*سعی کنید از رانندگی لذت ببرید و قوانین
رانندگی را در هر شرایطی فراموش نکنید.
*رانندگی ما جلوه ای از شخصیت ماست .
*قبل از شروع سفر خواب و استراحت کافی
داشته باشید .
*بستن کمربند ایمنی الزامی است .
*استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی
ممنوع است .
* رانندگی تهاجمی به عنوان یک بیماری
روانی محسوب می شود .
*احترام متقابل یک نیاز ضروری است .
* اگر به عنوان یک راننده مرتکب اشتباه
شدید  ،از طــرف مقابل معذرت خواهی
کنید.
*خطاهای جزئی رانندگان دیگر را نادیده
بگیرید و عصبانی نشوید.
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 3بار اعدام در مأل عام برای
 3عامل تجاوز به عنف در ایرانشهر
علی موحدی راد از صدور رای پرونده تجاوز
به عنف در ایرانشهر خبر داد .به گزارش
رکــنــا،دادســتــان عمومی و انــقــاب مرکز
استان سیستان و بلوچستان گفت :وقوع بزه
در خصوص سه نفر از شکات به اثبات رسید،
بنابراین چهار نفر از متهمان این پرونده هر
کدام به سه بار اعدام محکوم شدند که در
صورت تایید این حکم در دیوان عالی کشور،
در مألعام و در یکی از میدان های شهر اجرا
خواهد شد.
وی افزود :متهمان بابت آدم ربایی هر کدام
به سه بار ۱۵سال حبس و بابت سرقت اموال
به سه بار سه سال حبس و  ۷۴ضربه شالق و
رد مال به شکات محکوم شدند.

زن صیغه ای ،مردی را زیر تیغ وحشت کشید
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ماجرایقطعنخاعدربولوارشاهنامه!
سجادپور -سردسته مهاجمان نقابداری که
مردی را با ضربات چاقو در مشهد قطع نخاع
کرده بودند ،با تالش شبانه روزی کارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در
چنگقانونگرفتارشد.
بــه گـــزارش اختصاصی خــراســان ،اسفند
سال گذشته بود که نیروهای امــدادی پیکر
بی رمــق وخــون آلــود مــرد  30ساله ای را به
بیمارستان طالقانی مشهد رساندند .کادر
درمانیبیمارستانبالفاصلهعملیاتدرمانی
اورژانــســی را ب ــرای نجات ایــن مــرد جــوان
درحالی آغاز کردند که
آثــار جراحت هــای تیغه
چاقو بر اندام وی نمایان
بــود .اگرچه با اقدامات
درمانی «ع -ف» از مرگ
حتمی جــان بــه در برد
اما ضربات چاقو موجب
قطعنخاعازناحیهگردن
شد و این مرد  30ساله
را ویلچرنشین کــرد.
بنابر گــزارش خراسان،
بــا گـــزارش ایــن حادثه
وحشتناک به نیروهای
انتظامی و در حالی که «ع -ف» تحت درمان
قرار داشت ،نیروهای کالنتری الهیه با صدور
دستوری از سوی سرهنگ توفیق حاجی زاده
(رئیسکالنتری)باتحقیقازمجروححادثه،به
واکاویاینماجرایهولناکپرداختند.
بررسی های پلیسی با توجه به اظهارات مرد
 30ساله نشان می داد که ردپای زن جوانی
در وقــوع این حادثه وجــود دارد چرا که مرد
جوان قرار بود زنی را در بولوار شاهنامه مشهد
مالقات کند که ایــن حادثه رخ داده است.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،با توجه به
اهمیت موضوع و با صدور دستورات ویژه ای

از سوی قاضی سید هادی شریعت یار (معاون
دادستان مرکز خراسان رضــوی) تحقیقات
غیرمحسوسی درب ــاره ایــن ماجرا درحالی
وارد مرحله جدیدی شد که کارآگاهان دایره
جرایم مهمه پلیس آگاهی خراسان رضوی
رسیدگیبهاینپروندهرابهعهدهگرفتهبودند.
بههمیندلیلبادستورسرهنگحسینبیات
مختاری(رئیسپلیسآگاهیخراسانرضوی)
گروه زبده ای از کارآگاهان با نظارت مستقیم
سرهنگ غالمی ثانی (رئیس اداره جنایی)
بررسی های اطالعاتی و تخصصی خود را

برای شناسایی مهاجمان نقابدار آغاز کردند
چرا که تحقیقات گسترده کارآگاهان نشان
می داد ،سه مرد با صورت های پوشیده از یک
دستگاه خودرو پیاده شده و مرد  30ساله را
هدفضرباتمرگبارچاقوقراردادهوسپساز
محلگریختهاند.
نتیجه تحقیقات کارآگاهان ،آنان را به سوی
بولوار فردوسی و منطقه شاهنامه کشاند چرا
که جوان  27ساله ای به نام «م -غ» به عنوان
متهم اصلی پرونده تحت تعقیب قرار گرفته
بود .این فرد آخرین کسی بود که با زن جوان
(یکی از مظنونان) ارتباط داشــت .با وجود
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این متهم در مخفیگاه خود حضور نداشت و
شیوه های عملیاتی پلیس با راهنمایی های
سرهنگ غالمی ثانی برای ردیابی مهاجمان
نقابدار تغییر کرد .در همین اثنا مشخص شد
که «م -غ» با زن دیگری در پارک ملت مشهد
قرار مالقات گذاشته است این گونه بود که
کارآگاهان با توسل به شگردهای تخصصی
و زیر نظر گرفتن محل قرار این دو نفر و در یک
عملیاتهماهنگ،موفقبهدستگیری«م-غ»
شدندواورابهپلیسآگاهیهدایتکردند.
مرد  27ساله که همه ماجرا را لو رفته می دید
به ناچار لب به اعتراف
گشود و گفت :از چند
ماه قبل زنی را به عقد
موقت خــودم درآوردم
اما آن زن مدعی بود که
«ع -ف» برایش ایجاد
مــزاحــمــت مــی کند به
همین دلیل از زن صیغه
ای خودم خواستم تا او را
باترفندیخاصبهمحل
قرار در بولوار شاهنامه
بکشاند .وقتی همسرم
با «ع -ف» قــرار تلفنی
گذاشت و او سرقرار آمــد ناگهان به اتفاق
دوستانم به سوی وی حمله ور شدیم که با
ضربات چاقو مجروح شد .بنابراین گزارش،
در پی اعترافات صریح ایــن متهم ،پرونده
مذکور در مجتمع قضایی شهید کامیاب
مشهد مورد بررسی های دقیق قضایی قرار
گرفت و کارآگاهان تحقیقات خود را برای
شناسایی و دستگیری دیگر عوامل مرتبط با
این ماجرای تاسف بار درحالی ادامه دادند که
دستورات ویژه ای از سوی قاضی شعبه 606
دادسرای عمومی و انقالب مشهد در این باره
صادر شده است.

اسان

...

درامتدادتاریکی
تیغه چاقو در چشم دانش آموز!
یکلحظهچاقویضامنداررابیرونکشیدموباحسی
ازغروربهتیغهتیزشنگاهیانداختم.باخودنمایینزد
دوستانممیخواستمفقطخطیبرصورتشبیندازمکه
ناگهانتیغهچاقوبهچشمآندانشآموزفرورفتو...
جوان 18سالهایکهدریکنزاعوحشتناکنوجوانی
را نابینا کرده ،در حالی که حلقه های فوالدین قانون
بر دستانش گــره خــورده بــود اشــک ریــزان به مشاور
و مددکار اجتماعی کالنتری آبکوی مشهد گفت:
دو ساله بودم که مهر طالق بین پدر و مــادرم جدایی
انداختومنهمفرزندطالقنامگرفتم.نهتنهاروزگار
تلخپدرومادرمرابهخاطرندارمبلکهچهرهمادرمرانیز
به یاد نمی آورم .از روزی که خودم را شناختم با چهره
مادربزرگم (پدری) آشنا شدم و او را مادر خطاب می
کردم چرا که در واقع مادربزرگم جایگزین مادرم شده
بود و من روزهــای زیــادی را در حسرت دیــدن چهره
مادرم سپری کردم اما اطرافیانم می گفتند «او ازدواج
کردهودرمکاننامعلومیزندگیمیکند».پسرجوان
در حالی که تصویر زیبای زنی را از درون کیف پولش
بیرون می کشید ادامه داد ،این عکس قدیمی مادرم
را از آلبوم خانوادگی عمه ام برداشتم تا هیچ گاه چهره
اش از یادم نرود .اگرچه عاطفه و مهر مادری را هیچ گاه
تجربه نکردم اما باز هم مدیون محبت های مادربزرگم
هستم.خالصهدرکالسپنجمابتداییدرسومدرسه
را رها کردم و به پادویی در مغازه ها مشغول شدم .می
خواستم پولی دربیاورم و روی پای خودم بایستم ولی
راهنمایی در زندگی نداشتم و از سوی دیگر نیز کمبود
مهر و عاطفه خانوادگی را با غرور و خودنمایی جبران
می کردم تا احساس کمبود نکنم .می خواستم خودم
را به رخ دیگران بکشم تا در جامعه تحقیر نشوم .در این
میانبادوستانیمانندخودمبهگشتوگذارمیرفتمو
همواره چاقوی ضامن دارم را به رخ آن ها می کشیدم و
اینگونهحسغروریبهمندستمیدادکهخودرایک
سروگردنباالترازآنهاببینم.دوستانمموتورسیکلت
داشتند و من هم سوار بر ترک موتورسیکلت آن ها به

قول معروف دور دور می کردیم تا این که آن روز شوم
فرا رسید .تقریبا حدود ساعت  12ظهر بود که یکی از
دوستانمرامالقاتکردم.اوگفت«:یکیازدانشآموزان
مدرسه...پرروبازیدرآوردهکهبایدرویشراکمکنم!»
باشنیدناینجملهبادیبهغبغبانداختموباحسیاز
غرور فریاد زدم حالش را می گیرم! اگرچه قصدم فقط
ترساندن آن دانش آموز بود اما باز هم زمانی که ترک
موتورسیکلتدوستمنشستمآشوبیدردلمبهراهافتاد.
ترسهمهوجودمرافراگرفتهبود.میخواستمبهانهای
بیاورموخودمراازاینمخمصهنجاتبدهمامانهغرورم
اجازهمیدادونهرویآنراداشتمکهبهدوستانمبگویم
از این کار می ترسم .در همین افکار غوطه ور بودم که
مقابلمدرسهرسیدیمتقریبابیشتردانشآموزانرفته
بودندکهناگهانپسرنوجوانازدربزرگمدرسهبیرون
آمد .با اشاره دوستم جلو رفتم و با یک بهانه واهی آن
دانش آموز نوجوان را زیر مشت و لگد گرفتم .آن لحظه
فقط خودنمایی در وجودم موج می زد که به یک باره
چاقوی ضامن دار را بیرون کشیدم .فقط می خواستم
او را بترسانم تا مورد تشویق دوستانم قرار بگیرم .قبال
شنیده بــودم که جاهالن قدیم هنگام نقش آفرینی
فیلمفارسی ها با تیغه چاقو به صورت یکدیگر خط می
انداختند من هم ناخواسته چاقو را باال بردم تا خطی به
صورتآندانشآموزبیندازمکهدیگراندچاروحشت
شوندامانفهمیدمچهکارکردم.صدایفریاددلخراش
آن نوجوان دانش آموز تنم را لرزاند .وقتی دستش را از
چهره خون آلودش برداشت صحنه ای دیدم که پاهایم
بیحرکتشد.تیغهچاقودرچشماوفرورفتهبودوجایی
رانمیدید.آنروزبرترکموتورسیکلتدوستمنشستم
و مدتی مخفی شدم اما باالخره دستبندهای قانون بر
دستانمگرهخوردولیایکاش...
شایان ذکر است ،به دستور سرگرد محمدی (رئیس
کالنتری آبکوه) پرونده ضارب جوان پس از بررسی
هایمقدماتیدردایرهاطالعاتکالنتریبهدادسرای
عمومیوانقالبمشهدارسالشد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

