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صف آرایی با کالشنیکف

کوتاه تر از حادثه

راه و بیراه

چهارشنبهکوری
متین نیشابوری -صدای انفجار ترقه شاید هیجان داشته باش ،شاید دیدن ترس مردم هنگام
انفجار مواد محترقه خندهدار به نظر برسد .اما اگر لحظهای فکر کنیم که این کارها چه عواقب
خطرناکی میتواند داشته باشد ،هیچ وقت خطر را به جان نمیخریم .این شادیهای دروغین
و قهقهه خنده در روز چهارشنبهسوری میتواند به یک عمر پشیمانی ،حسرت و اندوه تبدیل
شود .سه سال است که دنیا برایم تیره و تار شده است و دیگر نمیتوانم زیباییهای دنیا ،مردم،
اطرافیان ،آسمان ،درختها ،گلها ،بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان را ببینم .در تمام این مدت،
لحظهبهلحظه خاطرات گذشته را مرور میکنم و حسرت میخورم .شب چها رشنبهسوری
با دوستانم قرار گذاشته بودم .در حال جابهجایی مواد محترقه و آتشزا بودم و داشتم ترقهها
را داخل پالستیک میچیدم که نمیدانم چرا ناگهان مواد محترقه منفجر شد .این آخرین
تصویری بود که از دنیای زیبای خودمدیدم و دیگر نفهمیدم چه اتفاقی افتاد .وقتی به هوش
آمدم ،متوجه شدم چشمانم را بستهاند .روی تخت بیمارستان بودم .از پدر و مادرم سؤال
کردم .با صدایی غمناک میگفتند تا چند روز باید چشمهایم بسته باشد .یک هفته بستری
بودم .از بیمارستان که مرخص شدم ،تا مدتی چشمهایم را باندپیچی میکردند تا اینکه مادرم
با چشمهایی گریان حقیقت تلخی را برایم آشکار کرد .من در حادثه انفجار ترقهها آسیب جدی
دیدم و به علت شدت انفجار ،هردو چشمم را تخلیه کردند .من پسر جوانی هستم که پدر و
مادرم آرزوهای قشنگی برایم داشتند .حاال باید یک عمر در تاریکی مطلق و نابینایی زندگی
کنم .باورتان نمیشود هر موقع اسم روز چهارشنبهسوری را میشنوم قلبم به تپش میافتد
و تمام بدنم از ترس میلرزد .من دعا میکنم هیچکس سراغ این مواد خطرناک نرود و مثل
من دچار حادثهای جبرانناپذیر نشود .در پایان ،از همه خانوادهها خواهش میکنم مراقب
بچههایشان باشند.

خودکشی معلم
سرپلذهابی

تسنیم -صادقی ،دادستان کرمانشاه،
دربــــــاره خــودکــشــی یـــک مــعــلــم در
سرپلذهاب گفت :این فرد در یک واحد
مسکونی در شهر سرپلذهاب به همراه
والدین خود زندگی میکرده است و در
تاریخ  19اسفند اقــدام به خودکشی
کــرده اما دلیل خودکشی او اختالفات
خانوادگی بوده است.

پایان آدمربایی تهران

معاون دادستان مشهد از راز تیراندازیهای شبانه در بولوار توس پرده برداشت
مــهــدی قــرآنــی -ســردســتــه هــای دو بــانــد مسلح
توزیعکننده مواد مخدر و شرارت در حالی که در یکی
از خیابا نهای مشهد با چاقو به جان همدیگر افتاده
بودند به دستور قاضی شریعتیار ،معاون دادستان
مشهد و سرپرست دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6
مشهد ،دستگیر و با قرار متناسب قضایی راهی زندان
شدند.
به گــزارش شهرآرا ،ماجرای این پرونده از شامگاه
پانزدهم بهمنماه امسال شروع شد که دو جوان مسلح
به خیابان تــوس 8 7ریخته بودند .ساعت  22:26را
نشان مـیداد که صدای مهیب شلیک تیر از اسلحه
جنگی کالشنیکف توجه ساکنان ایــن محله را به
خود جلب کرد 2 .جوان موتورسوار که مدام عربده
میکشیدند چند تیر هوایی شلیک و مدام ساکنان
محله را تهدید میکردند.این غائله همچنان ادامه
داشت که صدای آژیر خودروهای کالنتری کاظمآباد
مشهد موجب فرار اشرار مسلح شد .اکیپ گشتی پلیس
که از طریق یکی از ساکنان خبر شده بود پس از حضور
در محل به بررسی و جمعآوری استشهاد محلی علیه
متهمان پرداخت .در این میان ،یکی از اهالی محل
به افسر تحقیق این پرونده گفت :یکی از متهمان
دوستش را با نام م .سیا صدا میزد.
با به دست آمدن این سرنخ بررسیهای میدانی مأموران
برای کشف پوکههای چند تیر شلیکشده آغاز شد.
خوشبختانه تعدادی پوکه اسلحه جنگی کالشنیکف
کشف و صحت خبر واصله تأیید شد.
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شهــروندان گرامی با توجه به راهانــدازی ستون « مشاوره حقوقی»،
پرسشهای خود را برای ما بفرستیدو پاسخ آن را در همین صفحه دریافت
کنید .در ابتدای پیامها حتما عبارت «مشاوره حقوقی» را بنویسید.
راههای ارتباطی:
دفتر مركزي37288881-5 :
نمابر37238310 :
شماره پیامک 30007289 :

تلگرام09154294580:
روابط عمومی37243110 :

Email:info@Shahrara.com
خبر روز

فارس -فردی که  ۱۵اسفندماه در هتل
بــزرگ تهران گروگان گرفته شده بود با
تالش مأموران پلیس آ گاهی در قزوین
آزاد شد .عناصر اصلی این آدمربایی بعد
از دستگیری علت اقدام خود را اختالف
مالی مطرح کردند .آد مرباها در میدان
آزادی تهران و قزوین دستگیر شدند.

زلزله در کرمان

کالهبرداری  350میلیون تومانی
با پیشفروش خودرو
فرمانده انتظامی خراسا ن رضوی از دستگیری
عامل کالهبرداری سیصدوپنجاهمیلیونتومانی
از شش شهروند با پیشفروش خودرو خبر داد.
به گزارش شهرآرا سردار قادر کریمی گفت :در
پی شکایت مردی میا نسال در شهر سرخس
مبنیبر کالهبرداری با پیشفروش خــودرو،
تیمی از پلیس آگاهی بالفاصله دستبهکار شد.
وی افـــزود :در بــررســی اظــهــارات ما لباخته
مشخص شــد فـــردی شــیــاد بــا ادعـــای اینکه
سهامدار یکی از شرکتهای بزرگ خودروسازی
است ،با ثبتنام خودرو زیر قیمت بازار و ادعای
تحویل سیروزه ،مبلغ  740میلیون ریال از وی
کالهبرداری کرده است و پس از گذشت مهلت
مقرر پاسخگو نیست.
فرمانده انتظامی خراسا ن رضوی تصریح کرد:
همزمان با رسیدگی به پرونده ،پنج شکایت مشابه
نیز اضافه شد که کارآگاهان پلیس آگاهی متهم را
با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند.
کریمی اظهار کرد :در بازجوییهای اولیه ،متهم
به ششفقره کالهبرداری به مبلغ سه میلیارد و
 500میلیون ریال اعتراف کرد که با هماهنگی
مــقــام قضایی ،تحقیقات از او بــا همکاری
کــارآ گــاهــان پلیس آ گــاهــی بــرای دستگیری
همدستش و کشف دیگر جرائم احتمالی ادامه
خبر آخر

پیوند زندگی یک نوجوان به کالبد  4بیمار
اهــدای اعضای نوجوانی که دچار مرگ مغزی
شده بود در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب
نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو
شد.
به گــزارش شهرآرا ،مسئول واحــد فراهمآوری
اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
گفت :در هفتصدوسیوپنجمین عمل اهدای
عضو از اهــداکــنــنــده مــرگ مــغــزی ،نــوجــوان
دوازدهساله ،حسین سوختانلو ،ساکن روستای
ماروس (نیشابور) ،که از بیمارستان قائم(عج) به
واحد فراهمآوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند
اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود ،پس
از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت
خانوادهاش ،در بیمارستان منتصریه
تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار
گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی خاطرنشان
کــرد :کلیههای زنــد هیــاد حسین
سوختانلو به پسربچهای نهساله
ساکن راز و جرگالن (بجنورد) و
نوجوانی هجدهساله ساکن مشهد

حمله گروهی به یک خانه

زمــیــنلــرزهای بــه بــزرگــی 4/8ریشتر
قبلازظهر دیــروز شهرستان فاریاب
(کرمان) را لرزاند .از خسارات احتمالی
ایــن زمینلرزه گــزارشــی ارســال نشده
است.
دارد.وی خاطرنشان کرد :طمع مالباختگان و
درو غگویی کالهبرداران دو عامل اصلی وقوع
چنین جرائمی است و اعتماد نکردن کامل،
انجام تحقیقات الزم و مشورت با متخصصان
راهــکــار پیشگیری از آن اســت .لــذا توصیه
میکنیم خصوصا در خرید خودرو و امالک که
با توجه به حجم باالی وجوه مبادلهشده ،هدف
کالهبرداران با شگردهای پیچیده است ،حتما
تحقیقات الزم را انجام دهید ،با متخصصان
امر مشورت کنید و استعالمات الزم از مراجع
ذ یصــاح بگیرید .همچنین قبل از واریــز هر
وجهی ،در بررسی دقیق همه بندهای مندرج
در قــرارداد دقت الزم را داشته باشید و پس از
اطمینان کامل ،معامله را انجام دهید.

با توجه به حساسیت ماجرا تیم بررسیکننده این پرونده
در همان دقایق ابتدایی موضوع را با معاون دادستان
مشهد در میان گذاشتند و با دستور قاضی شریعتیار،
تحقیقات خود را برای شناسایی و جلب متهمان ادامه
دادند .براساس شواهد و ادله موجود ،احتمال میرفت
که متهمان مسلح فراری اعضای باند شرارتی باشند که
شب حادثه برای درگیری با گروه خالفکار رقیبشان،
توس 87را به هم ریخته بودند.
با توجه به فرضیه مطر حشده تحقیقات پلیسی تیمهای
تجسس کالنتری کاظمآباد ادامــه پیدا کرد تا اینکه
ساعت 22شامگاه بیستودوم بهمن دوباره گزارش
یک فقره تیراندازی در بولوار تــوس 91به مرکز پیام
پلیس  110اعالم شد و تیم بررسیکننده این پرونده
با احتمال اینکه عوامل این تیراندازی همان متهمان
فــراری هستند دست به کار شد و به محل وقوع جرم
رفت.

دستگیری  ۱۲کارمند

مــهــر -عتباتی ،دادســتــان عمومی و
انقالب اردبیل ،از دستگیری  ۱۲کارمند
متخلف در حوزه آب و خاک کشاورزی این
استان خبر داد و گفت :این افراد به دلیل
سوءاستفاده از موقعت شغلی ،تبانی و
رشوه دستگیر شدهاند.

کشف یک تن مرفین

اهدا و پیوند شد که سالها از نارسایی کلیه رنج
میبردند و با دیالیز تحت درمان بودند.
وی گفت :کبد این نوجوان مرگ مغزی نیز در
بیمارستان منتصریه به آقایی بیستوهشتساله
ساکن مشهد پیوند شد و به بیمار زندگی دوباره
بخشید.

مهر -شب دوشنبه سربازان گمنام امام
زمــان(عــج ) در اداره اطالعات ورامین
پس از رصد و تحقیقات اطالعاتی موفق
شدند یک باند قاچاق مواد مخدر را در
شهرستان ورامــیــن شناسایی کنند.
اعضای ایــن باند پنجنفره مــوا د مخدر
دستگیر و یــک تــن مــرفــیــن از آ نهــا
کشف شد .این محموله که مــاده اولیه
تولید شش تن مــواد مخدر اســت ،برای
استفاده در البراتوارهای تهران بارگیری
شده بود.

با حضور مأموران در محل مشخص شد مردی جوان در
حالی که آثار جراحت ناشی از ضربه چاقو روی اندامش
نمایان بود با پلیس تماس گرفته است .شاکی پرونده در
مواجهه با مردان سبزپوش قانون گفت :دقایقی قبل
 10مرد نقا بدار که قمه ،چوب ،چاقو و کلت کمری
در دست داشتند به خانهام حمله کردند .آنها پس از
تخریب قفل در حیاط و شکستن شیشه پنجرهها وارد
خانهام شدند .هیچ کاری از دستم برنمیآمد .برای

همین ،قبل از ورود متهمان ،با پلیس تماس گرفتم.
سردسته این افــراد شرور هنگامی که متوجه شد به
پلیس زنگ زدهام مرا به باد کتک گرفت و یکی از اعضای
این گروه که محسن نام داشت با دسته چاقو چند ضربه
به سرم زد.شاکی پرونده در پاسخ به سؤال افسر تجسس
پلیس درباره علت و انگیزه متهمان از حمله به خانه
و سوءقصد به جان وی اظهار کرد :آنها در پی یافتن
م .سیا بودند و مدام سراغش را از من میگرفتند.
این مرد جوان در ادامه اظهاراتش با اشاره به شناسایی
دو تن از متهمان گفت :آ نها چند تیر شلیک کردند.
من دو نفر از آنان را میشناسم .یکی از این افراد بهروز و
دیگری محسن بود.
مأموران در بازرسی از محل وقوع جرم نیز تعدادی پوکه
فشنگ کلت کمری کشف و ضمیمه پرونده کردند.

جان گرفتن یک فرضیه

با به دست آمدن این سرنخ مهم ،فرضیه پلیس مبنیبر
نزاع دو گروه خال فکار به یقین تبدیل شد و طولی
نکشید که سردسته یکی از این گرو ههای مسلح و
خطرناک به هویت بهروز که در تیراندازی در توس91
نقش داشت در منطقه قلعهافغان واقع در بولوار توس
مشهد ردزنی شد.مأموران با شناسایی مخفیگاه متهم،
طی هماهنگی قضایی ،دستبهکار شدند و بهروز را که
جوانی بیستوچهارساله و دارای سابقه کیفری بود
دستگیر کردند .این متهم که از حضور مأموران مطلع
شده بود مدارک جرمی شامل 20لیتر مشروبات الکلی
و مواد مخدر را که علیه او بود معدوم کرد تا دست مردان
قانون به این محصوالت ممنوعه نرسد اما از جایی
که بخت با وی یار نبود ،مأموران در بازرسی از خانه و
کبوترفروشیاش مقادیری تریاک ،شیشه و حشیش
کشف کردند.

گرفتاری متهمان در دام قانون

بهروز در بازجوییها منکر جرم ارتکابیاش شد و گفت
هیچ نقشی در تیراندازیهای اخیر نداشته است .متهم
پس از دستگیری روانه دادســرا و سپس راهی زندان
شد اما به دلیل اینکه مدارک زیادی علیه او در دست
نبود و از طرفی وی منکر هرگونه تیراندازی و حمل و
نگهداری اسلحه بود ،تا روز صدور رأی نهایی ،به قید
وثیقه آزاد شد .پیگیر یهای این پرونده مسیر خود را
طی میکرد و تحقیقات آن ادامه داشت تا اینکه بیستم

اسفند سردستههای درگیر یهای مسلحانه اخیر با
پای خودشان به دام قانون و گرفتار شدند .ماجرای
دستگیری دو متهم اصلی این پرونده از این قرار بود
که یکی از تیمهای انتظامی کالنتری کاظمآباد مشغول
گشتزنی در توس 91بود که به سه جوان موتورسوار
مشکوک شد و آنان را زیر نظر گرفت.
این افراد فارغ از اینکه تحت نظر مردان قانون هستند
وارد یک کوچه تاریک شدند و ناگهان به سر یک جوان
ریختند و مشغول کتک زدنش شدند .تیم بررسیکننده
با مشاهده این ماجرا بالفاصله دستبهکار شد و یکی از
ضاربان را پس از دستگیری ،به همراه فرد مضروب به
کالنتری منتقل کرد.
با انتقال دو فرد دستگیرشده به کالنتری ،مشخص شد
یکی از آنان بهروز ،متهمی که چندی پیش دستگیر
و با قید ضمانت آزاد شده بود ،و دیگری م .سیاست.
متهمان کــه راهــی جــز بیان حقیقت نداشتند به
تیرانداز یهای اخیر در بولوار توس مشهد اعتراف
کردند.

نزاع مسلحانه دو گروه شرارت

معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقالب
ناحیه  6مشهد در تشریح دیگر ابعاد این پرونده گفت:
یکی از متهمان به هویت بهروز در حالی چند شب پیش
دستگیر شد که از سوی متهم دیگر به هویت م .معروف
به سیا مــورد اصابت ضربه چاقو قــرار گرفت و برای
دریافت خدمات پزشکی راهی بیمارستان شد.
قاضی هادی شریعتیار افــزود :متهم دیگر پرونده
معروف به سیا در اظهاراتش به تیراندازی در توس 87با
اسلحه جنگی کالشنیکف اعتراف کرده اما مدعی شده
است اسلحه متعلق به یکی از دوستانش بوده و او آن
شب این سالح را از دوستش قرض گرفته بوده است.
وی ادامـــه داد :متهمان دستگیرشده کــه هــردو
بیستوچهارساله هستند سردستههای دو باند تهیه
و توزیع موا د مخدر ،نزا عهای مسلحانه و شرارت در
منطقه توساند که با قرار متناسب قضایی راهی زندان
شدند .تحقیقات درباره دستگیری دیگر اعضای این
دو گروه خطرناک ادامه دارد .شریعتیار اظهار کرد:
تاکنون دهها نفر از اهالی و کسبه خیابانهای توس 87
و  9 1به دادسرای ناحیه  6مراجعه ،و از متهمان بابت
ایجاد رعب و وحشت ،تیراندازی و ناامن کردن منطقه
شکایت کردهاند.

اعضای یک باند شرارت به هواخواهی سردسـته خود به  7خودرو خسارت زدند

حملهشبانهاراذلبهخیابانهشتم
محمدحسن سیرجانی -عوامل یک باند شرارت
برای زهره چشم گرفتن از گروه رقیب خود ،ضمن
ناامن کردن یکی از خیابانهای مشهد ،با چوب و
چماق به جان خودروهای هفت شهروند افتادند و به
آنها خسارت وارد کردند.
به گــزارش شهرآرا ،ساعت  21شامگاه پانزدهم
اسفند سال جــاری صــدای عربد هکشی تعدادی
جــوان مــوتــورســوار که به فــردی به هویت مجید
فحاشی میکردند ساکنان خیابان گلریز مشهد را از
خانههایشان بیرون کشید.
سه جوان موتورسوار که حالت طبیعی نداشتند
با چوب و چماغی که در دست گرفته بودند به چند
خودرو که پارک شده بودند خسارت وارد کردند و با
مشاهده ساکنان فرار را بر قرار ترجیح دادند .در این
میان اما افرادی که به خودرو آنان خسارت وارد شده
بود با مرکز فوریتهای پلیسی تماس گرفتند و طولی
نکشید که مردان سبزپوش قانون در محل ارتکاب
جرم حضور یافتند.با حضور پلیس در محل ،مشاهده
شد که متهمان فــراری با شکستن شیشه ،آینه و
چراغها به هفت خودرو سواری خسارت زدهاند .در
همان دقایق اولیه ،شکایت چند نفر از ساکنان این
خیابان مطرح شد و پرونده در دستور کار مأموران
انتظامی قرار گرفت.
باز شدن پای یک خارجی به پرونده
بعد از تشکیل پــرونــده ،موضوع بــرای کسب
دستورهای بعدی و جلب متهمان به دستگاه
قضایی اعالم شد و قاضی ابراهیمزاده ،دادیار
شعبه  773دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 7
مشهد ،مسئول رسیدگی به آن شد.
ضابطان قضایی طــی هماهنگی بــا قاضی
ابراهیمزاده ،به سراغ دوربین مداربسته چند واحد
صنفی که در نزدیکی محل جرم قرار داشتند رفتند
که تنها یکی از متهمان فراری پرونده چهرهزنی
شد و تحت تعقیب قرار گرفت.

بررسیهای میدانی مأموران از شاهدان این
ماجرا ادامــه داشــت که مشخص شد متهمان
فراری در شب حادثه به هواخواهی فردی به هویت
بصیرمحمد که یک تبعه خارجی است به خیابان
گلریز آمده و با عربدهکشی ،فردی به هویت مجید
را تهدید کردهاند.
براساس مستندات موجود در پرونده فرضیه اینکه
درگیری میان اعضای دو باند شرارت بوده است
مطرح شد و روند تحقیقات ابعاد تازهتری به خود
گرفت .بررسیهای میدانی عوامل اطالعاتی
ادامه داشت تا اینکه متهم فراری چهرهزنیشده
شامگاه هجدهم اسفند سوار بر خودروش در یکی
از خیابانهای مشهد شناسایی و دستگیر شد.
مأموران در بازرسی از خودرو این پسر جوان که
حالت طبیعی نداشت یک بطری حــاوی 100
سیسی مشروبات الکلی دستساز و مقادیری
تریاک کشف کردند.
انکار حقیقت از زبان متهم
پس از دستگیری این فــرد ،موضوع به قاضی
پرونده اعالم شد و با دستور قاضی ابراهیمزاده،
این پسر جوان برای آزمایش تست شرب خمر به
پزشکی قانونی معرفی شد .پس از مشخص شدن
نتیجه تست الکل که مثبت بود ،متهم به دادسرا
منتقل شد و دربرابر قاضی پروندهاش قرار گرفت.
این پسر جوان که مهدی نام داشت در اظهاراتش

ضمن تکذیب جرم خود اظهار کرد :مشروبات
و مــواد مخدر کشفشده از داخــل خودرویم به
من تعلق نــدارد .عالو هبر ایــن ،من هیچ نقشی
در عربدهکشی و تخریب هفت خودرو مورد نظر
ندارم.مهدی خود را بیگناه جلوه مــیداد تا
شاید بتواند از چنگ قانون بگریزد اما با مشاهده
تصویری از خودش که روی کاپوت یک خودرو
نشسته بود و مشغول خسارت زدن به آن بود،
سکوت اختیار کرد.این پسر جــوان با شنیدن
نام بصیرمحمد گفت که او را میشناسد و محل
سکونتش را در اختیار قانون قرار داد.
برخورد قاطع با اشرار
دادیــار شعبه  773دادســرای عمومی و انقالب
ناحیه  7مشهد در تشریح دیگر ابعاد این پرونده
به خبرنگار ما گفت :متهم دستگیرشده جوانی
بیستوچهارساله اســت کــه پــس از تکمیل
تحقیقات اولیه ،با قرار متناسب قضایی ،راهی
زندان شد و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری
دو همدست دیگرش ادامه دارد.
قاضی ابراهیمزاده افزود :با وجود اینکه مأموران
مشروبات الکلی و مواد مخدر را از داخل خودرو این
متهم کشف کردهاند و تست الکل وی مثبت اعالم
شده است ،او همچنان منکر مواد کشفشده و
شرب خمر خود است.
وی بــا بیان اینکه تاکنون چند نفر از متهم
دستگیرشده شکایت کــرد هانــد اظهار کرد:
تحقیقات درباره شناسایی بصیرمحمد و مجید که
احتماال سردسته های دو گروه شرارت در مشهد
هستند ادامه دارد.
ابراهیمزاده در پایان تأکید کرد :امروز دادسرا در مقابل
افراد شروری که با عربده کشی و ایراد خسارت به اموال
عمومی و شخصی قصد بر هم زدن امنیت جامعه را
دارند ایستاده است و در صورت احراز جرم و دستگیری،
با متهمان برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

