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ازمیانخبرها

مرگ تلخ  2برادر خردسال در
پشت بام دانشگاه آزاد پاسارگاد

 2آدم کش اجیر شده تا بیمارستان
دنبال پیکر خونین رفتند !
چهار عامل شــرارت در میدان امیر کبیر کرج
دستگیر شدند.به گزارش رکنا  ،نور محمد فتحی
زاده رئیس پلیس امنیت عمومی استان البرز
گفت:درپیاعالممرکزفوریتهایپلیسی۱۱۰
مبنی بر یک فقره درگیری خونین در میدان امیر
کبیر کــرج ،شناسایی و دستگیری ضاربان در
دستور کار پلیس امنیت عمومی استان البرز قرار
گرفت .وی با بیان این که متهمان در محل حادثه
هیچ گونه ردی از خود به جا نگذاشته بودند،
افزود :با تالش های شبانه روزی و انجام تحقیقات
گسترده پلیسی محرز شد که دو نفر از بستگان
مصدوم با اجیر کردن و پرداخت مبلغ هنگفتی
به دو نفر از اراذل و اوباش سابقه دار ،قصد به قتل
رساندن نام برده را داشتند .این مقام انتظامی
گفت :متهمان پس از اطالع از زنده ماندن فرد
مد نظرشان و انتقال وی به بیمارستان ،مجدد
به بیمارستان مراجعه کردند و در پی سوء قصد به
جان وی و به قتل رساندنش بودند که با هوشیاری
ماموران شناسایی و قبل از وقوع هر گونه جنایتی
در یک اقــدام غافلگیرانه چهار متهم دستگیر
شدند و برای تحقیقات بیشتر به پلیس امنیت
عمومی انتقال یافتند.

تــوکــلــی -بــانــد اشــــرار و مــجــرمــان مسلح در
جنوب کــرمــان در حالی متالشی شــد کــه در
ادامــــه اجــــرای عــمــلــیــات هـــای انــتــظــامــی به
مــنــظــور شــنــاســایــی و دســتــگــیــری متهمان و
مجرمان تحت تعقیب ،ماموران پلیس آگاهی
اســتــان کــرمــان بــا هــم پــوشــانــی اطــاعــاتــی و
عملیاتی پلیس شــهــرســتــان هـــای جیرفت
و عــنــبــرآبــاد از حــضــور عــامــان انــجــام سرقت
مسلحانه طال در مناطق مزبور باخبرشدند.
فرمانده انتظامی استان کرمان در این باره
گفت :ماموران پلیس شهرستان عنبرآباد در یک
عملیات شبانه با همکاری سربازان گمنام امام
زمــان (عــج) چهار ســارق مسلح را در مخفیگاه
شان دستگیر کردند .به گــزارش خبرنگار ما
سردارعبدالرضا ناظری از کشف برخی اموال
مسروقه و مقادیری مشروبات الکلی ،چند قبضه
سالح ممنوعه و تعدادی مهمات از این مجرمان
خبرداد.

فرونشستزمیندرخیاباندانشگاهمشهد

عکس از آتش نشانی

پاتک پلیس به باند اشرار
و مجرمان مسلح

سجادپور-زن 40سالهایکهشوهربازنشسته
خود را به قتل رساند و جسد او را به همراه خانه و
زندگیاشبهآتشکشید،دراعترافاتیهولناک
رازاینجنایترافاشکرد.
به گزارش خراسان ،ماجرای این جنایت تکان
دهنده از دقایق اولیه بــامــداد  31فروردین
هنگامی لو رفــت که اهالی خیابان طبرسی
شمالی  38با مشاهده شعله های آتش و دودی
کهازکنارپنجرههاییکمنزلویالییدوطبقه
بیرون می زد با نیروهای آتش نشانی تماس
گرفتند .با توجه به خلوت بودن معابر و نزدیکی
ایستگاه آتــش نشانی ،بــی درنــگ نیروهای
امدادیواطفایحریقعازممحلشدندوباقطع
برق و گاز منزل از وقوع یک انفجار وحشتناک
جلوگیریکردندچراکهشیلنگهایگازدردو
نقطهازمنزلبازبود!
اینگزارشحاکیاست،آتشنشانانباخاموش
کردن شعله های آتش ،ناگهان در تاریکی شب
با جسد نیم سوخته مردی مواجه شدند که در
سرویسبهداشتیمنزلمذکورافتادهبود.
بنابراین خبر جنایتی هولناک در بی سیم های
پلیسپیچیدوبدینترتیبقاضیویژهقتلعمد
بههمراهگروهیازکارآگاهانزبدهادارهجنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی شبانه در محل
جنایت حضور یافت .تحقیقات میدانی قاضی
علی اکبر احمدی نژاد بیانگر آن بود که عامل یا
عامالن جنایت قبل از به آتش کشیدن منزل،
مرد 60سالهراباجسمیسختولبهداربهقتل
رسانده اند و سپس پیکر او را با استفاده از یک
تخته پتو به داخل سرویس بهداشتی کشانده
و در آن جا رها کرده اند .وجود لیوان شکسته
و خون هایی که زیر روشنایی نورافکن های
عوامل بررسی صحنه جرم روی دیــوار نمایان
بود،حکایتازیکدرگیریواحتماالاختالفات
خانوادگی داشت چرا که تجربه قضایی قاضی
ویژه قتل عمد نشان می داد افراد غریبه ای وارد
منزلمسکونینشدهاندوفرددیگریازاعضای

خانواده مقتول نیز در محل حضور
نداشت و حتی در بازرسی از منزل
مدارکهویتیمقتولهمبهدست
نیامد!
این در حالی بود که همسایگان
مــرد  60ساله کــه در طبقه دوم
ساختمان زنــدگــی مــی کــرد ،به
اختالفات خانوادگی شدید بین
مقتول و همسرش اشاره کردند.
بههمیندلیلقاضیاحمدینژاد
با صدور دستورات محرمانه ای از
کارآگاهانخواستدربارهوضعیت
اجتماعی و اخالقی همسر فراری
مقتولتحقیقکنند.
بنا بر گــزارش خراسان ،همزمان
با انتقال جسد به پزشکی قانونی،
بالفاصلهباصدوردستوریازسوی
سرهنگ جواد شفیع زاده (رئیس
پلیس آگاهی خــراســان رضــوی)
جلسات کارشناسی و تجزیه و
تحلیل ه ــای جنایی در همان
ساعات اولیه بامداد تشکیل شد
و گروه ورزیده ای از کارآگاهان با
نظارتوهدایتمستقیمسرهنگ
محمدرضا غالمی ثانی (رئیس
اداره جنایی آگاهی) تالش گسترده ای را برای
شناساییعاملیاعامالناینجنایتوحشتناک
آغازکردند .بررسیهای بامدادی بیانگرآن بود
که همسر مقتول در همان نیمه شب و در حالی
کهیکساکدردستداشته،باحالتیمضطرب
از خانه گریخته است .از سوی دیگر رصدهای
اطالعاتی نشان می داد که «ف-ح» (همسر
دوم مقتول) به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد
و به یکی از روستاهای توابع سروالیت گریخته
است .گزارش خراسان حاکی است ،در حالی
که هنوز خورشید از پشت کوه ها بیرون نیامده
بود ،گروه ویژه کارآگاهان با کسب مجوزهای

مدیرعامل آتشنشانی شهر مشهد از حضور
آتش نشانان در محل فرونشست بخشی از
زمین در خیابان دانشگاه مشهد خبر داد .
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و
خدماتایمنیشهرداریمشهد،آتشپاددومامیر
عزیزی بابیاناینمطلبافزود:عصردیروزیکم

اردیبهشت ماه در پی تماس تلفنی شهروندان
با سامانه  ۱۲۵مبنی بر ایجاد حفره در خیابان
دانشگاه ،ستادفرماندهیبالفاصلهگروهنجات
ایستگاه شماره یک را به محل حادثه در ابتدای
خیابانکفاییاعزامکرد .مدیرعاملآتشنشانی
شهر مشهد گفت :با حضور نیروهای امدادی
مشخص شد در این محل فرونشست زمین رخ
داده که آتش نشانان برای رعایت نکات ایمنی
بخشی از مسیر خیابان دانشگاه حد فاصل
چهارراه دکترا به سمت تقی آباد را با کشیدن
نوار خطر مسدود کردند و عوامل اجرایی آب و
فاضالب،شرکتگازونهادهایذیربطدیگردر
محلحضوریافتند.مدیرعاملآتشنشانیشهر
مشهد خاطرنشان کرد :علت دقیق این حادثه
توسط کارشناسان مربوط در دست بررسی
استوخوشبختانهبهکسیدراینحادثهآسیبی
نرسیدهاست.

عکس اختصاصی خراسان

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان
فارس از جان باختن دو برادر  8و  12ساله بر اثر
برق گرفتگی در شهرستان پاسارگاد خبر داد.
  به گزارش رکنا  ،سرهنگ "کاووس محمدی" در
تشریح این خبر گفت :با اعالم مرکز فوریتهای
پلیسی  110مبنی بر برق گرفتگی دو برادر در
پشت بام دانشگاه آزاد شهرستان پاسارگاد،
بالفاصله ماموران انتظامی و تیم های امدادی
در محل حادثه حاضر شدند.
وی افــزود :با حضور ماموران در محل مشخص
شد دو برادر  8و  12ساله که فرزندان نگهبان
دانشگاه آزاد بودند ،هنگام بازی در کنار ترانس
برق در پشت بام دچار برق گرفتگی شده و جان
خود را از دست داده اند .سرهنگ "محمدی"
بیان کرد :گرو ههای امــداد و نجات و ماموران
انتظامی پس از انجام بررسی های اولیه ،جسد
متوفیان را برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی
منتقل کردند.

اعترافاتتکاندهندهزنیکهشوهرشراآتشزد!

قضاییواستفادهازتجربیاتجنایی،عازمیکیاز
روستاهایتوابعسروالیتشدندودرمیانبهتو
ناباوریزن 40ساله،اورابهمشهدانتقالدادند
کهخبرآنروزگذشتهدرصفحهحوادثروزنامه
خراسان با عنوان «مردی را در خانه اش آتش
زدند!» به چاپ رسید .ادامه گزارش خراسان
حاکیاست،باانتقالمتهمبهمشهد،ویدراتاق
بازجوییادارهجناییپلیسآگاهی،ابتداسعی
کرد با طرح داستانی ساختگی ،یک فرد تبعه
خارجیراواردماجرایاینپروندهجناییکندو
قتلرابهفردینسبتدهدکهدرخیالخودقصه
آنراساختهبود.بههمیندلیلاینزنمعتادبه
کارآگاهان گفت:شب حادثه ،همسرم کارت

بانکی اش را به من داد تا مبلغ  35هزار تومان
برای پرداخت هزینه داروی موی سرم برداشت
کنم اما وقتی به منزل بازگشتم از همسایگان
شنیدم که خانه اش آتش گرفته است! به همین
خاطر ترسیدم و به زادگاهم گریختم! وی در
پاسخبهاینسوالکارآگاهانکهچراساکحاوی
مدارک شناسایی همسرت را با خودت بردی؟
ادامه داد :همسرم خودش ساک را به من داد و
گفتکهقراراستمردتبعهخارجیبهمنزلبیاید
و من به او اعتماد ندارم! بنابر گزارش خراسان،
اینزنکریستالیکهباسواالتتخصصیقاضی
ویژه قتل عمد و کارآگاهان در مخمصه سختی
افتادهبود،دیگرحوصلهاشسررفتوناگهانبه
قتلشوهرشاعترافکرد.
این زن 40ساله همچنین روز گذشته در اولین
جلسه بازپرسی و در حضور قاضی شعبه 208
دادســـرای عمومی و انــقــاب مشهد زوایــای
دیگریازاینپروندهجناییرافاشکردوگفت:
با همسرم اختالف داشتیم ،او مرا کتک می زد!
به همین خاطر با یک میله آهنی او را کشتم و
جسدشراباپتوبهداخلدستشوییکشاندم.
سپس برای از بین بردن آثار جرم ،مقداری تینر
که از قبل داشتیم ،روی رختخواب ها ریختم و
منزلرابهآتشکشیدم.بعدهمشیلنگگازاجاق
تکشعلهوبخاریرابیرونآوردمتامنزلمنفجر
شود .خودم نیز با برداشتن مدارک شناسایی
از خانه فرار کردم .چند دقیقه در همان اطراف
قدم زدم اما وقتی صدای آژیر خودروهای آتش
نشانیراشنیدمبهمنزلخالهامرفتموصبحهم
به روستای پدری ام گریختم! گزارش خراسان
حاکی است ،در حالی که پزشکی قانونی آثار
ضربات شیء نوک تیز را هم روی پیکر مقتول
تشخیص داده است ،متهم این پرونده جنایی
با دستورات قضایی و برای کشف زوایای پنهان
دیگر جنایت ،در اختیار کارآگاهان اداره جنایی
آگاهیقرارگرفتتابررسیهایبیشتریدراین
بارهصورتگیرد.

سلفی مرگدرچابهار!
یک مرد  43ساله هنگام
سلفی گرفتن در سواحل
رمین چابهار️سقوط کرد و
کشته شد.
بــه گـــزارش رکــنــا ،رســول
راشـــکـــی مـــدیـــر عــامــل
جــمــعــیــت هــــال احــمــر
سیستان و بلوچستان
گــفــت  :ســاعــت  ۱۹روز
یــک شنبه یــک م ــرد ۴۳
ساله هنگام عکس گرفتن
در ســواحــل صــخــرهای رمین بــر اثــر بی
احتیاطی به پایین پرتاب شد و جان خود
را از دست داد.بالفاصله پس از اطالع
یافتن از حادثه ۱۱ ،امدادگر در قالب تیم
امــداد و نجات کوهستان به محل اعزام
شدند و عملیات رهاسازی و انتقال جسد

را انجام دادند.
با توجه به تاریکی هوا و شرایط سخت و
صخره ای بودن این سواحل ،نجاتگران
پسازحدودپنجساعتعملیاتتوانستند
پیکر فرد سقوط کرده را به منطقه امن
انتقال و تحویل خانواده او دهند.

ناکامیقاچاقچیان درانتقال  ۲۰۰کیلوشیشه
توکلی -پلیس قاچاقچیان را در انتقال
وتوزیع  ۲۰۰کیلوگرم شیشه ناکام گذاشت.
به گزارش خبرنگار ما ،ماموران پلیس مبارزه
با مواد مخدر در شرق کرمان ،هنگام کنترل
خودروهای عبوری در محور ریگان -ایرانشهر
به یک دستگاه خودروی پرادو حامل یک زوج
جــوان مشکوک شدند و آن را بــرای بررسی
متوقف کردند.
ماموران پس از انتقال خودرو به مقر انتظامی

در بازرسی دقیق آن  ،بیش از  ۵۷کیلو شیشه
را که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود،
کشف کردند .این گزارش حاکی است  ،زوج
قاچاقچی قصد داشتند درقالب مسافرت
خــانــوادگــی ایــن م ــواد را از شــرق کــشــور به
شهرهای مرکزی منتقل کنند.
سردار"عبدالرضا ناظری" فرمانده انتظامی
استان کرمان هم از کشف  ۱۴۳کیلو گرم
شیشه خبر داد وگفت  :ماموران ایستگاه

بــازرســی شهید"جهانگرد"شهرستان راور
بــا اشـــراف اطالعاتی از ورود یــک محموله
موادمخدر از مرزهای شرقی به داخل کشور
با استفاده از یک دستگاه کامیون آگاه شدند.
وی افزود :در این زمینه ماموران این ایستگاه
هنگام کنترل شبانه خودروهای عبوری در
محور"راور-مشهد"کامیونمدنظرراشناسایی
و متوقف کردند که در بازرسی از آن  ۱۴۳کیلو
ماده روان گردان و فوق العاده خطرناک شیشه

کشف شد.
سردار ناظری با اشاره به این که این محموله
به منظور توزیع در نقاط مختلف کشور از
مرزهای شرقی به استان های شمالی در حال
انتقال بود که متهمان پس از دستگیری به
مرجع قضایی تحویل شدند ،تصریح کرد:به
طور قطع توزیع این گونه مــواد صنعتی در
جامعه زمینه ساز اعتیاد فوق العاده خطرناک
و شکننده جوانان عزیز این مرز و بوم می شود.

9
در امتداد تاریکی

رویای ُگلطالیی!
اولین باری که دزدی کردم ،کودکی  9ساله بودم.
درراهمدرسهبهمنزلیکمغازهاسباببازیفروشی
بود که ماشین پلیسی پشت ویترین آن چشمک می
زد ،هر روز دقایقی می ایستادم و نگاهش می کردم
و هر چه به پدر و مادرم اصرار می کردم که آن را برایم
بخرند قبول نمی کردند بنابراین نقشه ای به ذهنم
خطور کرد .مــادرم همیشه از پولی که پدرم برای
خرجی خانه می داد ،دور از چشم پدرم مقداری را
پس انداز و آن را در زیر فرش اتاق مهمان پنهان می
کرد.منهمکهاینموضوعرامیدانستمدورازچشم
مادرممقداریپولبرداشتموآنماشیناسباببازی
رابرایخودمخریدم.جزآنبارسرقتدیگریانجام
ندادهامچراکهآرزوداشتممانندخدادادعزیزی...
مــردی که به اتهام سرقت موتورسیکلت توسط
نیروهای زبده دایره تجسس در اطراف میدان سپاد
دستگیرشدهاست،درحالیکهمعاشرتبادوستان
الابالی و ناباب را دلیل اصلی اعتیاد به مواد مخدر
و ارتکاب جرم سرقت می دانــد در شرح داستان
عبرتآموز زندگی اش به کارشناس اجتماعی
کالنتری شفای مشهد گفت 39 :سال پیش در
محله قاسم آباد مشهد متولد شدم .فرزند سوم از
یک خانواده  9نفره بودم ،پدرم بنا و مادرم خانه دار
بود و هر دو تا مقطع سیکل تحصیل کرده بودند .در
کودکی آرزو داشتم که روزی فوتبالیست مشهوری
شوم ،چون وضعیت مالی مناسبی نداشتیم نمی
توانستم یک توپ فوتبال برای خودم بخرم بنابراین
فکر دیگری به ذهنم رسید .مادرم هر روز مقداری
به من پول تو جیبی می داد تا بتوانم در مدرسه برای
خودم خوراکی بخرم .من هم گاهی اوقات با تحمل
گرسنگیپولهایتوجیبیامرا پساندازمیکردم
و با مبلغ جمع آوری شده چند توپ پالستیکی می
خریدم .چند تایی از آن ها را با چاقو پاره می کردم و
دور یک توپ دیگر قرار می دادم و بعد با نخ و سوزن
می دوختم و یک توپ فوتبال درست می کردم و با
آن توپ در کوچه پس کوچه های قاسم آباد مشهد با
پسرهایهممحلهایامگلکوچکبازیمیکردم.
آن روزها پوسترها و عکس های فوتبالیست های
مشهور ایران و جهان را روی دیوار اتاقم نصب کرده
بودموآرزوداشتمروزیمثلخدادادعزیزیپیراهن
شماره  11را بپوشم و با یک گل طالیی ایران را به
جام جهانی ببرم! بااین رویا زندگی می کردم تا این
که در دوران دبیرستان با سعید آشنا شدم .آشنایی
با او تمام زندگی ام را دگرگون کرد چون به پیشنهاد
اولببهسیگارزدمومدتیبعدنیزپایمنقلنشستم
و استعمال مواد مخدر را آغاز کردم .مصرف مواد
مخدر حس خوبی به من می داد و احساس قدرت
میکردم.آنروزهاتنها 17سالداشتموبعدازپایان
دوره متوسطه و دریافت مدرک دیپلم ترک تحصیل
کردموبههمراهپدرمبهسرکاربناییرفتم.برایاین
که بیشتر کار کنم مواد مخدر بیشتری مصرف می
کردمتااینکهناچاربرایتامینهزینههایمصرف،
خریدوفروشموادمخدرراآغازکردمامادیرینپایید
که توسط ماموران دستگیر و روانه زندان شدم .پس
از آزادی از زندان تصمیم گرفتم زندگی جدیدی را
شروع کنم ولی باز هم دوستان ناباب و الابالی دوره
ام کردند و من هم برای این که از آن ها کم نیاورم و
در میان دوستان خالفکار و معتادم خودی نشان
بدهمدوبارهبهمصرفموادمخدررویآوردموخرید
وفروشآنراآغازکردم.هرباردستگیرمیشدمبعد
از تحمل حبس مجدد اعتیاد و کار خالف را آغاز می
کردم 33 .سال داشتم که به اصرار مادرم تصمیم
به ازدواج گرفتم ،به قول معروف مادرم خودش برید
و خودش دوخت اما زندگی مشترک من چند سال
بیشتر دوام نداشت و با وجود داشتن دو فرزند من و
همسرم از یکدیگر جدا شدیم .دلیل اصلی اختالف
مان اعتیاد من به مواد مخدر بود و به همین دلیل
هم زندگی ام از هم پاشید اما کاش زمان به گذشته
بازمیگشتومنمسیردیگریراانتخابمیکردم،
آنزمانازاینکههمشهریخدادادبودمبهخودمی
بالیدمامااکنونفقطشرمسارمو...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

