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حادثه

پنجشــنبه  18 مهر 1398 |  ســال هفتم |  شماره 1812

نجات ۲ نفر از مرگ توسط کاربر ۱۱۰

شــهروند| کاربر 110 بــا تماس های بــه موقع و 
پیگیری هــای الزم جان 2 مــرد را نجات داد. شــامگاه 
سه شنبه مردی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس 
گرفته و با صدایی لرزان و مضطرب بیان می دارد که ما برای 
تفریح و ماهیگیری به کنار رودخانه ویسیان آمده ایم و از 
یک ساعت پیش بر اثر تغییر شرایط جوی و بروز جزر و مد 
سطح آب رودخانه باال آمده و ما از ترس این که غرق نشویم، 
به داخل خودرو آمده ایم ولی آب، خودرو را فرا گرفت و اگر 
دیر به دادمان برسید، خفه می شویم. کاربر وظیفه شناس و 
هوشیار۱۱۰ بالفاصله خبر دریافتی را به نیروی انتظامی 
شهرســتان چگنی اعالم کرده و همچنین طی تماس با 
جمعیت هالل احمر و آتش نشانی، موضوع را با آنها درمیان 
گذاشــته و پس از آن خود با افراد گرفتارشده در رودخانه 
تماس می گیرد که نیروهای انتظامی و امدادی برای نجات 
شما حرکت کرده اند و به  زودی به شما ملحق می شوند. در 
پیگیری های بعدی که توسط سرتیم و کاربر۱۱۰ به عمل 
آمد، محرز شد ۲نفر مرد گرفتارشده در رودخانه ویسیان 
توسط نیروهای انتظامی و امدادی و همچنین نیروهای 
آتش نشانی نجات یافته و خودروی شخصی آنان نیز از آب 

خارج شده است.

 5 مرد تهرانی شعبه صدور گذرنامه
زده بودند! 

شــهروند| اعضای باند 5نفره جاعالن گذرنامه ها 
منهدم شدند. روز سه شنبه فردی از اتباع خارجه برای 
تمدید پروانه اقامتی اش به یکی از ادارات گذرنامه پلیس 
امنیت عمومی مراجعه می کند که ماموران مســتقر 
در اداره گذرنامه متوجه جعلی بــودن گذرنامه این فرد 
می شوند. بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
مأموران معاونت مهاجرت و جعل گذرنامه پلیس امنیت 
عمومی پایتخت قرار گرفت. متهم در بازجویی اولیه اقرار 
کرد که گذرنامه را به ازای پرداخت مبلغی از یکی از اتباع 
افاغنه خریداری کرده اســت. در گام بعدی تحقیقات 
پلیسی با هماهنگی مقام قضائی نخستین متهم پرونده 
در مخفیگاهش دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به 
معاونت مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت عمومی منتقل 
شــد.معاون مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت عمومی 
تهران، با اعالم این خبر گفت: »4 عضو دیگر این باند در 
سه عملیات پلیسی دیگر نیز دستگیر شدند. متهمان در 
بازجویی های پلیسی به 60 جعل گذرنامه اتباع بیگانه در 
یک سال گذشته اعتراف کردند.« در بازرسی از مخفیگاه 
متهمان، 60 برگ ویــزای جعلی خام کشــور ایران و 

تعدادی عکس کشف شد. 
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آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی ماه صنم سبز خراسان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 58163 و شناسه ملی 14005815526 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1398/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رسول ایزانلو به شماره 
ملی 0934392870 آقای حسین ایزانلو به شماره ملی 0946288208 
جواد  محمد  آقای   0933581343 ملی  شماره  به  ایزانلو  بتول  خانم 
شماره  به  قوامی  نرگس  خانم   0941635120 ملی  شماره  به  صادقی 
ملی 0920143741 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 
ملی  شماره  به  رحمانی  معصومه  خانم   . گردیدند  انتخاب  سال  دو 
0670436631 به عنوان بازرس اصلی و خانم فیروزه ربانی به شماره 
ملی 0682494747 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی 
های  آگهی  نشر  جهت  شهروند  کثیراالنتشار  روزنامه  گردید..  انتخاب 

شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )623364(
__________________________________

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی ماه صنم سبز خراسان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 58163 و شناسه ملی 14005815526 
تصمیمات   1398/06/12 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل اتخاذ شد : 1- آقای رسول ایزانلو به شماره ملی 0934392870 
به  ایزانلو  آقای حسین  مدیره 2-  رئیس هیئت  و  مدیرعامل  به سمت 
شماره ملی 0946288208 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3- آقای 
محمدجواد صادقی به شماره ملی0941635120 به سمت عضو هیئت 
به سمت  به شماره ملی 0933581343  ایزانلو  بتول  مدیره 4- خانم 
عضو هیئت مدیره 5- خانم نرگس قوامی به شماره ملی 0920143741 
به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی 
با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )623380(

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو پراید نقره ای  به شماره 
پالک 10 ایران 483 ن 77 و شماره موتور4191429 و شماره 
درجه  از  و  گردیده  مفقود   S3412290945640 شاسی 

اعتبار ساقط می باشد.
____________________________________

مفقودی
پالک  شماره  206به  پژو  سواري  خودروي  سبز  برگ 
13887001275به   موتور  شماره  به  15ایران577ص17 
گردیده  مفقود   NAAP61ME48J401333شماره شاسي

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد
____________________________________

مفقودی برگ سبز خودرو
پراید تیپ  131SLبه رنگ سفید - روغنی مدل 1391 
شماره پالک ایران 24- 864 و 48 شماره موتور 4631802و 
شماره شاسیS3412291445595   به نام عظیمه سگوند  

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
____________________________________

شــهروند| اختالفات مرد جوان با همســر و خانواده 
همسرش، به آتش ســوزی مرگبار در ساختمانی مسکونی 
در غرب تهران ختم شد. این مرد پس از سوزاندن خودروی 
خود در پارکینگ و نوشــتن یک جمله روی دیوار راهروی 
داخل خانه اش خودش را به آتش کشید. در این حادثه سه 
دستگاه خودروی سواری و ساختمان مذکور دچار خسارت 

شدید شد.
حــدود ســاعت 14 روز 16 مهر 98 خبــری مبنی بر 
آتش سوزی در ســاختمانی مســکونی به آدرس خیابان 
فردوس غرب، خیابان شقایق جنوبی از طریق پلیس 110 
به ماموران کالنتری 133 شــهر زیبا اعالم شــد. ماموران 
کالنتری بالفاصله به محل حادثه اعزام شدند و با حضور در 
محل مشاهده کردند ساختمانی مسکونی دچار آتش سوزی 
گسترده شده است. ماموران آتش نشانی نیز در محل حضور 
یافتند و اطفای حریق را آغاز کردند. آتش نشــانان هنگام 
اطفای حریق با دِر بسته واحدی مسکونی در طبقه دوم این 
ساختمان روبه رو شدند و پس از شکستن در و ورود به خانه، 
جسد ســوخته مردی جوان را دیدند. پس از اطفای کامل 

حریق، تیم های تشخیص هویت آگاهی نیز به محل حادثه 
اعزام شدند و بررسی ها را آغاز کردند.

بررســی های نخســت کارآگاهان نشــان داد متوفی 
مردی 39 ســاله بوده که به همراه همسر و دو فرزندش 
در منزل مذکور سکونت داشــته اند. همسایگان متوفی 
در تحقیقات گفتند که این مرد از مدتی قبل با همســر 
و خانواده همســرش اختالف داشــت. همچنین یکی از 
همسایگان متوفی در تحقیقات به ماموران اعالم کرد که 
هنگام آتش سوزی با شــنیدن صدای انفجار از پارکینگ 
به سرعت با پلیس و آتش نشــانی تماس گرفته است. در 
این آتش سوزی سه دســتگاه خودرو شامل یک دستگاه 
رانا، یک دســتگاه  هایما و یک دســتگاه هیونــدا آوانته 
آسیب دید و خسارات زیادی به ساختمان مسکونی وارد 

شد.
روی دیوار ســاختمان و مقابل دِر واحد مسکونی متوفی 
جمله ای با اسپری خطاب به اقوام همسر متوفی نوشته شده 
بود که حکایت از اختالف بین آنها داشــت. »کینه جواب 
داد.« سرهنگ سرافراز احمدی، رئیس کالنتری 133 شهر 

زیبا با اعالم این خبر گفت: »در نهایت جســد متوفی برای 
تحقیقات بیشتر با دســتور مقام قضائی برای تعیین علت 

دقیق مرگ به پزشــکی قانونی انتقال یافت و بررسی های 
بیشتر درباره این پرونده آغاز شده است.«

شهروند| سال ها گذشته، اما هنوز هم برایشان تازگی 
دارد. انگار همین دیروز بود. همه آن لحظات را با  جزییات 
به یاد دارنــد؛ صحبت ها، رفت وآمد ریش ســفیدان و 
بزرگترها، بحث و جدل و شب ها و  روزهایی که مردد بین 
یک انتخاب بودند. صدای التماس و تصویر اشک های 
پدر و مادرهایی را که  برای نجات فرزندشان چاره ای جز 
جلب رضایت نداشتند، خوب به خاطر دارند.  بخشش یا 
پایان  دادن به زندگی قاتل عزیزان شان. انتخابی سخت 
که هیچ کس به جز خودشان و آنهایی که چنین  دردی را 
تجربه کرده اند، قادر به درکش نیستند. اینها همان هایی 
هستند که تصمیم بزرگی  گرفتند. دادن یک فرصت به 
کسانی که فقط چند قدم با پایان زندگی فاصله داشتند. 

چند قدم تا  چوبه دار. 
ماجرای افرادی که عزیزان شان  را در یک لحظه برای 
همیشه از دست دادند، همیشه شــنیدنی است. باور 
به  قتل رســیدن نزدیک ترین افراد زندگی کار آسانی 
نیست. سخت تر از آن هم بخشش این مصیبت است. 
 بخشش قاتل از قصاص. ماجرای بخشش اولیای دم از 
قصاص، موضوعی است که هیچ وقت تکراری  نمی شود. 
به خصوص وقتی انتشار این اخبار می تواند کمکی باشد 
برای تشویق بیشتر به هرچه  فراگیرتر شدن این رفتار 
حسنه. همین شد تا به ســراغ تعدادی از خانواده هایی 
رفتیــم که در ســال های گذشــته از قصــاص قاتل 

عزیزان شان گذشت کردند.  
قصه پدری که از خون پسرش گذشت  

علی چند ســال پیش به قتل رســید. در یک نزاع 
دســته جمعی. او  که 26 سال بیشــتر نداشت همراه 
 خانواده اش در روستای مراد آباد در حوالی قزوین زندگی 
می کرد. خانواده علی قاتل را بخشیدند.  هرچند قانون 
پدر علی را ولی دم می دانست، اما در این تصمیم مهم 
همه خانواده شریک بودند. آن چه  در ادامه می خوانید 

گفت و گوی »شهروند« با خواهر علی است:   
چند سال از مرگ علی گذشته؟

 هفت سال.  سال 91 بود که علی در آن درگیری کشته 
شد. 

قاتل را می شناختید؟
کسی که علی را کشت، پســردایی ما بود. او همسن 

و سال علی بود.
 یعنی درگیری خانوادگی بود؟

نه؛ خانواده ها با هم مشکلی نداشــتند. آن روز علی 

همراه با چند نفر از دوستانش با رضا پسردایی ما و  چند 
نفر دیگر که همراه او بودند، درگیر می شوند و علی در 

همان درگیری کشته می شود. 
چه شد که تصمیم به بخشش قاتل گرفتید؟

کار خیلی ســختی بود. با هم فامیل بودیم. اما خب 
همین موضوع کار را مشــکل تر هم کــرده بود. علی 
 کوچکترین برادر مــا بود. خیلی هم عزیز و دوســت 
داشتنی. اما واقعیت این است که پدرم درنهایت  تصمیم 

گرفت از خون رضا گذشت کند. 
به طور قانونی پدر شما ولی دم بود؟

بله؛ اما همه خانواده به این نتیجه رسیدیم. البته یکی 
از برادرانم زیاد موافق نبود. با این حال همان  سال 91، 
چندماه پس از کشته شدن علی، پدرم به دادگاه رفت 

و رضایت داد.  
پدرتان هیچ وقت از تصمیمش منصرف نشد؟

نه؛ اتفاقا همیشــه از کاری که کرده بود، ابراز رضایت 

می کرد. پدرم همین چند روز پیــش از دنیا رفت.  اما 
همیشه از بخشش رضا خوشــحال بود. ولی من بارها 
دیدم که بعد از مرگ برادرم، شــب ها  ســرنماز گریه 
می کرد، اسم برادرم مدام روی زبانش بود و برایش دعا 
می خواند. با این حال همیشه به  ما می گفت که تصمیم 

درستی گرفتیم.  
در این مدت رضا یا خانواده دایی تان را دیده اید؟

نه؛ اصال بعد از آن ماجرا رابطه ما به کلی قطع شد، البته 
این جوری بهتر است. به هرحال برادرهای من  و حتی 

خود ما نمی توانیم رضا را از نزدیک ببینیم. 
پایان 10 سال انتظار

محمدجواد هم در یک نزاع به قتل رســید. این مرد 
40ســاله هم توســط یکی از اقوامش به قتل رسید. 
 اما قاتل این جنایت 10 سال بعد بخشیده شد. یکی از 
نزدیکان محمدجواد که نخواست نامش فاش  شود، در 
گفت وگویی با »شهروند« جزییاتی از حادثه و بخشش 

قاتل را بازگو می کند:   
چطور بعد از 10 سال قاتل محمدجواد را بخشیدید؟

به خاطر این که همه منتظر بودند تا ولی دم اصلی به 
سن قانونی برسد. 

کمی بیشتر توضیح دهید؟
محمدجواد وقتی به قتل رســید، پســرش 8 سال 
داشت. او باید به ســن قانونی می رسید تا برای اجرای 

 حکم قصاص یا بخشش قاتل تصمیم بگیرد.  
یعنی هیچ ولی دم دیگری در این پرونده نبود؟

چرا؛ ولی فرزند او هم ولی دم محســوب می شد، اما 
به دلیل سن وســالش، کفیل او به دادگاه اعالم  کرد تا 
رسیدن امیررضا به سن قانونی اجرای حکم را متوقف 

کنند. به همین دلیل هم ماجرا تا  سال   95 طول کشید.   
پس فقط پســر محمدجواد در این بخشش سهیم 

نیست. 
خیر واقعیت این است که خیلی ها برای این موضوع 
تالش کردند. به خصوص خانواده محمدجواد،  البته قاتل 
هم از اقوام بود. در واقع نوه عموی محمدجواد مرتکب 
قتل شــده بود. در چنین شــرایطی هم  ریش سفید و 
بزرگتر های فامیل دست به کار شدند. هم از طرف ما و 
هم از طرف آنها خیلی تالش  کردند تا خانواده دیگری 

سیاهپوش نشود. خدا را شکر که نتیجه داد.  
چه زمانی این اتفاق افتاد؟

سال85 در دهلران. بعد از آن حادثه خانواده قاتل به 
جای دیگری مهاجرت کردند، البته کار  درســتی هم 
بود؛ چون هر لحظه احتمال داشت که درگیری دیگری 
شروع و دوباره خونی ریخته  شود. اما خب خانواده قاتل 
هم خیلی پیگیر بودند. ما هم این طرف دوست نداشتیم 

که دوباره  صدای عزا در خانه ای بلند شود.  
در این مدت پس از بخشــش قاتل از تصمیمی که 

گرفتید، منصرف نشدید؟
واقعا نه. البته من تصمیم گیرنده نبودم. همان طور 
که گفتم خیلی هــا در این بین تــالش کردند. اما 
 خب من به ســهم خودم از کاری که کردم، راضی 
هستم. به هرحال اصل ماجرا درگیری و نزاع بوده. 
 درگیری و خشــونت اصال خوب نیست، اما خب در 
این حوادث یک لحظه می تواند جای قاتل و مقتول 
 عوض شود. این واقعیت است، یکی از دالیل اصلی 
هم که باعث شد تا من با این بخشش موافق باشم، 

 همین موضوع بود.  

گفت وگوی »شهروند« با 3 خانواده ای که از خون قاتل عزیزان شان گذشتند

3 بخشش بزرگ به جای انتقام

اگر رضایت نمی دادیم االن حالمان بد بود
پنج سال طول کشید تا توانستند ســخت ترین کار زندگی شــان را انجام دهند. برایشان آسان نبود قاتل 
برادرشان را ببخشند، اما در نهایت فهمیدند بخشش بهتر از قصاص اســت. دو برادر و چهار خواهر عباس در 
نهایت توانستند مادرشــان را هم راضی کنند و از اعدام قاتل جوان گذشــتند. حاال پنج سال از آن روز بزرگ 
می گذرد. پنج سال است که خانواده ایمانی از خون قاتل عزیزشان گذشته اند و حاال نه تنها پشیمان نیستند، بلکه 
هرچه می گذرد بیشتر از این گذشت خوشحالند. یکی از برادرهای مقتول در گفت وگو با خبرنگار »شهروند« 
در این باره می گوید: »برادرم مجرد بود. 40  سال داشت. با یکی از دوستانش که به تازگی با او صمیمی شده بود، 
برای تفریح به جایی نزدیک کوه موسیان در شهرستان محل زندگی مان، دهلران رفته بودند، اما گویا موضوعی 
درباره گنج اتفاق می افتد و سر همین مسأله دعوایشان می شود. دوست برادرم او را هل می دهد. سر برادرم به 
سنگ می خورد و ضربه مغزی می شود. قاتل پس از این اتفاق، برادرم را همان جا رها و فرار کرد. او بعد از 15 روز 
دستگیر شد. قاتل اهل استان گلستان است. در آن مدتی که دستگیر و به قصاص محکوم شد، خانواده اش برای 
جلب رضایت ما صحبت کردند. برایمان سخت بود. برادرمان بی دلیل کشته شده بود. شاید آن لحظه زنده بود. 
اگر فرار نمی کرد شاید برادرم از مرگ نجات می یافت، ولی این کار را نکرد و متواری شد. کار خیلی سختی بود، اما 
در نهایت همگی با هم مشورت کردیم و گفتیم بخشش خیلی بهتر است. مادرمان را هم راضی کردیم. او هم اول 
مخالف بود ولی راضی شد. با این حال تردید داشت، ولی بعد از بخشش، چندبار خواب برادرم را دید که خوشحال 
بود. همین او را آرام کرد. حاال سال هاست که از آن موضوع می گذرد. ما نه تنها ناراحت و پشیمان نیستیم، بلکه 
خیلی هم خوشحال و راضی هستیم. آن قاتل اگر می مرد دردی از ما دوا نمی شد. شاید اگر نمی بخشیدیم االن 
حال بدی داشتیم و اصال خوشحال نبودیم. مرگ انتقام خوبی نیست. حاال دلمان آرام است. آن قاتل هم آزاد 
شد و به شهرشان برگشت. دیگر او را ندیدیم. همان اوایل برادرش تلفنی از ما تشکر کرد. خودش شرمنده بود، 

برای همین نتوانســت با ما صحبت کند. به  هرحال، او هم جوان بود. 35 سال داشت. اگر می مرد 
خانواده اش داغدار می شدند. ما آنها را درک کردیم.«

سوختن مرد جوان به دلیل اختالف با 
خانواده همسرش 

شهروند| دخالت خانواده ها در دعوای دو کودک در یکی از مناطق حاشیه شهر زاهدان مرگ یکی از آنها را رقم زد . ساعت 00: 17دهم 
مهرماه سال جاری یک فقره نزاع خیابانی در محدوده شهرک گاوداران زاهدان به مرکز فوریت های پلیسی   ۱۱۰ اعالم شد و بالفاصله تیمی 
از ماموران پاسگاه انتظامی شهید»تردست« برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند. با حضور عوامل انتظامی مشخص شد دوجوان 
۱۹ و ۲۰ ساله به علت اصابت گلوله سالح شکاری مجروح و با کمک نیرو های  امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند . با حضور به موقع تیم 
گشت پاسگاه انتظامی شهید تردست عامالن نزاع قبل از  فرار از محل دستگیر شدند و دوقبضه سالح شکاری کمرشکن از خودرو ی آنها 
کشف شد  . متاسفانه یکی از مصدومان به نام حمیدرضا که   ۱۹ ساله بود با وجود تالش های تیم پزشکی در بیمارستان فوت کرد. کارآگاهان 

پلیس آگاهی با محرز شدن موضوع قتل، تحقیقات شان را آغاز کردند و تالش برای شناسایی ضارب اصلی ادامه دارد.


